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Capitolul 1 

INTRODUCERE. CÂTEVA PREMISE ALE DEZVOLTĂRII UNUI 
SISTEM DE PROFESIONALIZARE A PRACTICIENILOR DIN 

EDUCAŢIA ADULŢILOR 

 

Un element-cheie de pe agenda propusă în cadrul Consiliului European de la 
Lisabona din anul 2000 a fost sporirea şanselor de angajare şi a incluziunii sociale prin 
investiţia în nivelul de cunoştinţe şi competenţe al cetăţenilor pe tot parcursul vieţii. 

În 2001, comunicarea Comisiei intitulată Realizarea unui spaţiu european al 
învăţării continue1 a subliniat din nou importanţa învăţării continue pentru toţi cetăţenii 
europeni, unul dintre mesajele principale fiind acela că „sistemele tradiţionale trebuie 
transformate pentru a deveni mult mai deschise şi flexibile, astfel încât să permită celor care 
învaţă să urmeze un parcurs educaţional personalizat, potrivit nevoilor şi intereselor proprii, 
aceştia putând să profite cu adevărat de şansele oferite pe tot parcursul vieţii”. În acest 
document, privit ca un plan de acţiune elaborat în urma consultărilor din Statele Membre 
pe marginea Memorandum-ului privind învăţarea de-a lungul întregii vieţi (2000) inovaţia în 
predare şi învăţare, calitatea sistemelor de formare sunt văzute în relaţie directă cu 
pregătirea cadrelor didactice din educaţia adulţilor, cerându-se statelor membre să ofere 
oportunităţi de perfecţionare profesională pentru acestea. 

Comunicarea Comisiei privind învăţarea în rândul adulţilor2 din anul 2006, 
intitulată Nu este niciodată prea târziu pentru a învăţa3, prevede cinci mesaje esenţiale: (1) 
îndepărtarea obstacolelor din calea participării, (2) creşterea calităţii şi eficienţei sectorului, (3) 
accelerarea procesului de validare şi recunoaştere, (4) asigurarea unei investiţii suficiente şi (5) 
monitorizarea sectorului şi pune accentul pe importanţa învăţării în rândul adulţilor ca 
element-cheie al învăţării continue. Mesajul al doilea vizează cu precădere dezvoltarea 
unui sistem de profesionalizare pentru practicienii din educaţia adulţilor, ca precondiţie 
pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare, definindu-se totodată conţinutul 
formării iniţiale şi continue pentru acestea. 

Implementarea stipulărilor Planului de acţiune în educaţia adulţilor (2007) 
referitoare la profesionalizarea practicienilor din educaţia adulţilor a dus la elaborarea a 
două studii importante la nivel european care cartografiază situaţia acestor practicieni în 

                                                             
1 Comunicarea Comisiei Europene intitulată Realizarea unui spaţiu european al învăţării continue, 

http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf. 
2 Comunicarea Comisiei Europene intitulată Nu este niciodată prea târziu pentru a învăţa defineşte 

învăţarea adulţilor ca incluzând toate formele de învăţare urmate de adulţi după terminarea 
studiilor şi formării iniţiale. 

3 Comunicarea Comisiei Europene intitulată Nu este niciodată prea târziu pentru a învăţa, COM(2006) 
614, 23.10.2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf. 
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statele membre, respectiv delimitează profilul acestora de competenţe. Studiile realizate 
în cei trei ani de implementare a Planului de acţiune în educaţia adulţilor (2007-2010) 
privind diagnosticul stării de fapt la nivel european al statutului profesional al celor care 
lucrează în educaţia adulţilor (Research voor Beleid, 2008, ALPINE), respectiv al 
profilului lor de competenţe (Research voor Beleid, 2010), au determinat statele 
membre să reafirme, în Agenda relansată de acţiune în educaţia adulţilor (Consiliul 
Europei, nov. 2011) pentru 2012-2014, necesitatea conceperii de sisteme naţionale 
”eficace de formare inițială și de dezvoltare profesională” (p.5, Mesajul 2 – 
”Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării”) pentru lucrătorii în educaţia 
adulţilor, ca o precondiţie a ridicării nivelului lor de competenţe profesionale de lucru cu 
cursanţii adulţi, iar, în consecinţă, de atragere a adulţilor pentru a învăţa continuu, prin 
calitatea ofertei de formare. Mesajele documentelor de politică educațională sunt tot mai 
insistente în a evidenția necesitatea ”sprijinirii cadrelor didactice din Europa” 
(COM(2012)669, p.11), considerându-se că regândirea educației pentru formarea de 
competențe nu poate fi realizată fără ”revizuirea și consolidarea profilului profesional al 
tuturor profesiilor didactice” (idem, p.17), fără acțiuni ferme pentru susținerea unuor noi 
abordări în predare și învățare, respectiv pentru asigurarea calității procesului de predare 
(idem, p.12-13). 

Concluziile Consiliului din 22 mai 2008 privind învăţarea în rândul adulţilor 
susţin în mod explicit două elemente care fundamentează orice demers de dezvoltare a 
unui sistem de profesionalizare a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor: 

 Sprijinirea dezvoltării oportunităţilor, condiţiilor şi resurselor profesionale 
— bazată pe bunele practici existente în statele membre — pentru 
persoanele care lucrează în domeniul învăţării în rândul adulţilor, pentru a 
ameliora vizibilitatea şi statutul acestei profesii. 

 Continuarea cercetărilor privind elaborarea de criterii de calitate pentru 
prestatorii din domeniul învăţării în rândul adulţilor. 

În acest context, analizele oricărei încercări de investigare sau dezvoltarea a 
unor structuri coerente de profesionalizare în acest domeniu ar fi necesar să vizeze: 

 politicile adoptate pentru a răspunde nevoilor şi exigenţelor societăţii şi economiei 
adresate acestui sector de activitate, în general, şi acestei categorii profesionale, în 
special;  

Autorităţile publice, alături de alte părţi interesate, este necesar să intervină pentru a asigura 
cadrul reglator, a susţine coerenţa internă a sistemului de profesionalizare, a facilita 
accesul, a îndruma şi evalua, precum şi pentru a accelera validarea şi recunoaşterea 
rezultatelor învăţării, respectiv a competenţelor şi calificărilor.  

 structurile de guvernare care includ calitatea, eficienţa şi responsabilitatea sistemului 
de formare; 
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O bună guvernare în contextul profesionalizării practicienilor din domeniul educaţiei 
adulţilor conduce la obţinerea unor competenţe şi calificări de calitate de către aceştia şi 
a unor randamente bune ale investiţiilor diverselor părţi interesate.  

În ceea ce priveşte prestatorii de servicii din acest domeniu, buna administrare a 
programelor de profesionalizare se caracterizează prin: accentul pus pe cursanţi; o 
abordare inovativă a procesului de învăţare; o analiză eficientă a nevoilor; sisteme 
eficiente de administrare şi o alocare adecvată a resurselor; personal calificat; mecanisme 
de asigurare a calităţii pentru prestatori; sisteme de monitorizare şi evaluare bine 
dezvoltate şi bazate pe date concrete, la nivel naţional; relaţii strânse cu alte domenii şi 
organisme educaţionale, cum ar fi ministerele de resort, asociaţiile profesionale, 
patronate, sindicate, asociaţiile şi instituţiile sectoriale etc.  

 sistemele de prestare a serviciilor, care includ activităţi de formare, sprijinul acordat 
acestora şi recunoaşterea rezultatelor, care abordează problema motivaţiei şi 
nevoilor de învăţare în contextul nevoilor şi exigenţelor societăţii şi economiei. 

De asemenea, este necesară o gamă largă de măsuri relaţionate pentru a depăşi barierele 
complexe din calea participării. 

În România, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (Art. 357) menţionează pentru 
prima dată nevoia de a crea un sistem care să asigure formarea iniţială şi dezvoltarea 
continuă a profesioniştilor din educaţia adulţilor. Această nevoie se bazează pe faptul că 
în acest moment, sistemul românesc de calificare din domeniul educaţiei adulţilor este 
unul lacunar, divizat de mecanisme incoerente de certificare şi reglementare care nu iau 
în considerare diversitatea domeniului şi a statusurilor profesionale, a experienţei, a 
sarcinilor şi a rolurilor îndeplinite de către educatorii-formatorii de adulţi.  

Înainte de a discuta care sunt argumentele care conferă legitimitate proiectării 
unui sistem de profesionalizare a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor şi 
posibilele structuri şi mecanisme de funcţionare ale unui  astfel de sistem, este oportun 
să răspundem la întrebarea cine sunt profesioniştii din educaţia adulţilor în România? 
Explorarea semantică a conceptelor profesie, profesionalism, profesionalizare, ne 
conduce la ideea unui corpus sistematic de cunoştinţe, abilităţi, deprinderi şi un set de 
norme şi valori deontologice, respectiv competenţe profesionale specifice, la 
recunoaştere socială şi certificare, la instituţionalizarea formelor de pregătire şi 
specializare, la comunităţi de practică, la acces, evaluare, control, la delimitarea ariei de 
acţiune reglementate.  

În România, cel mai adesea, practicianul în educaţia adulţilor este asociat cel mai 
puternic, la nivelul simţului comun, cu cel de formator, cadru didactic sau lector. Există însă 
o serie de noi roluri care nu se bucură de o definire coerentă şi nici reglementată 
precum – coach, mentor, evaluator de competenţe, evaluator de programe sau evaluator al 
furnizorilor de formare, facilitator online, designer de spaţii de învăţare şi lista ar putea 
continua. 
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 Sintetizând dezbaterile specialiştilor la conferinţa naţională de profil din 2006, în 
studiul Profesionalizare în educaţia adulţilor, Simona Sava (Sava 2007, 2012, p. 421) pune în 
discuţie diferite criterii în funcţie de care putem vorbi despre profesia de specialist 
(generic denumit formator în limbajul comun) în educaţia adulţilor. În Profesionalizarea 
formatorului – repere necesare (în Sava, coord. 2007, p. 46), Şerban Iosifescu menţiona că, 
pentru a profesionaliza domeniul educaţiei adulţilor (adică pentru a trece de la un statut 
ocupaţional la unul profesional), la fel ca pentru orice profesie (înţeleasă drept ”o clasă 
de activităţi desfăşurate de indivizi şi grupuri”), câteva caracteristici sunt necesare:  

► ”cunoştinţe înalt specializate şi o metodologie specifică de aplicare a acestora în 
practică, aceasta din urmă solicitând iniţiativă şi creativitate;  

► formare specializată cu o componentă practică însemnată;  

► un statut social bine  definit şi, implicit, recunoaşterea socială a monopolului în 
domeniul respectiv; un sistem propriu de valori, transmis prin formarea 
specializată şi respectarea unui cod deontologic specific;  

► inserţia socială prin intermediul asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale de ”egali”, 
care au drept de avizare asupra formării şi acreditării, garantează status-ul social, 
impun codurile etice specifice şi exercită controlul asupra practicii în domeniu pe 
baze profesionale;  

► solidaritate de grup profesional şi ethos specific - rezultate din formarea comună, 
din aderenţa la teorii, doctrine şi metodologii comune, precum şi din apartenenţa 
la aceleaşi organizaţii profesionale”.  

Referindu-se la măsura în care profesia de formator îndeplineşte aceste criterii, Şerban 
Iosifescu semnala elemente de profesionalizare, respectiv progresele înregistrate în 
îndeplinirea cât mai multora dintre aceste criterii, chiar dacă nu putem vorbi încă de o 
profesie cu reglementări specifice.  

Dificultăţile legate de profesionalizare ţin atât de nivelul de dezvoltare a câmpului 
practicii, cât şi de eterogenitatea şi complexitatea sa. Mai concret, profesorul Emil Păun 
adăuga elemente explicative pentru situaţia actutală din domeniul educaţiei adulţilor, 
respectiv faptul că domeniul este ”contaminat” de practicile şcolare. Cei mai mulţi dintre 
practicieni provin din rândul cadrelor didactice, ceea ce îngreunează construirea unei 
identităţi profesionale. Pentru a depăşi această situaţie, este necesară consolidarea 
legitimării sociale a unui câmp profesionalizat, care să fie recunoscut ca un câmp de 
activitate care impune un tip de formare profesionalizată, plus necesitatea 
instituţionalizării acestui câmp, în sensul de structurare a activităţilor în raport cu 
variabile cum ar fi: scopuri şi obiective, conţinuturi adecvate diferitelor tipuri de domenii 
ale educaţiei adulţilor, modaliatăti de realizare şi nu în ultimul rând, definirea clară a unui 
profil de competenţe necesare formatorilor (celor care susţin activităţile cu adulţii)” (E. 
Păun, 2012, p.2). 
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La nivelul grupului consistent al cadrelor didactice care lucrează cu adulţii (mai ales în 
afara sectorului formal) remarcăm un nivel scăzut de reglementare, respectiv o mare 
diversitate şi complexitate a structurilor, tipurilor de oferte de învăţare şi tipurilor de 
actori implicaţi (Research voor Beleid 2008, Jutte et all 2009, Sava, 2006, 2011).  

Având în vedere rolurile dominante de îndeplinit, putem distinge ca dimensiuni largi ale 
profesiei (Nuissl, 2008): predarea, managementul, consilierea şi ghidarea, conceperea de 
programe şi de curriculum, expert media, suport administrativ, evaluare. Chiar dacă 
activitatea de predare este una consacrată, adaptarea la educaţia adulţilor reclamă 
competenţe mai complexe pentru a le pune în practică. De exemplu, tutoratul online 
presupune şi competenţe media, respectiv de predare, comunicare şi interacţiune la 
distanţă, mediată tehnologic (Sava, 2008). Mai mult, formatorului i se solicită din ce în ce 
mai mult să realizeze şi analize de nevoi, să conceapă cursuri şi programe de formare, să 
realizeze consiliere şi supervizare. Aceste solicitări din câmpul practic se regăsesc pe de 
o parte în delimitarea distinctă a diverselor roluri, asociate adesea unor ocupaţii diferite. 
De exemplu, în Legea 1/2011, respectiv în COR (2011 – sunt coduri diferite pentru 
Formator, Formator de formatori, Organizator/ conceptor/ consultant formare, 
Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională, Evaluator de 
competenţe profesionale). Pe de altă parte, din ce în ce mai complexe şi hibride, aceste 
sarcini şi roluri profesionale fac ca „portretul-robot” al formatorului pentru adulţi să se 
dilate, formatorul devenind „omnipotent” (Kondratjuk, M. 2009). În acest sens, unii 
autori (Merriam, 2007, P. Jarvis şi A. Bron – în Nuissl/Lattke, 2008, W. Jutte et all, 2009) 
chiar afirmă că în educaţia adulţilor nu este adecvat să vorbim despre un singur câmp 
profesional, respectiv despre o singură profesie, ci despre mai multe ocupaţii ce se 
poziţionează de-a lungul unui continuum de expertiză şi practică, care tind să se 
interfereze tot mai mult. 

Delimitarea profesiei de specialist în educaţia adulţilor devine şi mai dificilă  
(Jutte, Nicoll, Olesen, 2009, p.9) dacă avem în vedere şi practicile disparate în diferite 
sectoare ale educaţiei adulţilor, biografiile profesionale şi experenţiale, diferitele statute 
de anagajabilitate, dinamica profilelor de competenţe, graniţele profesionale 
”permeabile”.  

Majoritatea celor care lucrează în acest domeniu (aprox. 90%, după Research 
voor Belelid, 2008) sunt cu normare parţială sau tarifare orară, ocazională lucrând cu 
adulţii, potrivit expertizei dobândite în profesia de bază (cu care se identifică, de fapt, 
considerându-se doctor, inginer, avocat etc. nu formator în educţia adulţilor, chiar dacă 
susţine pentru aceştia un ciclu de conferinţe despre drepturile omului). Vorbim, din 
acest punct de vedere, mai degrabă de multiple identităţi profesionale. Dar procentul 
covârşitor de colegi care lucrează parţial în educaţia adulţilor trebuie privit mai nuanţat, 
întrebându-ne care sunt posibile cauze pentru această stare de fapt. Pe de o parte, este 
vorba despre atractivitatea scăzută a profesiei, care nu oferă un loc de muncă sigur sau 
perspectiva avansării într-o carieră profesională, datorită lipsei existenţei unor trepte de 
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evoluţie în carieră, unor oportunităţi de dezvoltare. Pe de altă parte, lipsa unor criterii 
de acces permite ca oricine să lucreze în educaţia adulţilor, chiar auto-intitulându-se 
”expert”, devreme ce referenţiale care să delimiteze un anumit nivel de expertiză nu 
există.  

Această fluctuaţie mare de personal este pozitivă din punctul de vedere al 
resursei de creativitate, de liberă iniţiativă, de diversitate, acestea fiind argumentele cheie 
ale celor care sunt împotriva unor reglementări privind această profesie. Sunt însă voci 
care consideră că pentru asigurarea calităţii trebuie să fie anumite referenţiale de 
îndeplinit, trebuie să existe criterii şi standarde, un corpus comun de competenţe 
profesionale pe care orice practician trebuie să facă dovada că le deţine, trecând de la 
gradul de amatorism, la o activitate desfăşurată potrivit unor standarde profesionale. 
Dacă în ultimii ani eforturile pentru delimitarea profilelor de competenţe au fost notabile 
(Research voor Beleid, 2010 etc.), preocupările pentru delimitarea standardelor de 
calitate, a indicatorilor privind asigurarea calităţii sunt mai puţin convingătoare. 
Complexitatea în creştere a profesiei de exercitat, ca şi cerinţele de calitate a prestaţiei 
vor determina şi procesul reglator de diferenţiere, delimitare transparentă a 
standardelor de performanţă, respectiv de evaluare a performanţei didactice. Astfel de 
referenţiale, de standarde profesionale îl pot ajuta pe formatorul pentru adulţi şi în a 
reflecta asupra cunoştinţelor şi competenţelor sale tacite, în vederea formalizării lor, dar 
şi pentru a avea reperele unei dezvoltări/avansări (de-a lungul carierei) profesionale. 

Dincolo de aceste reflecţii teoretice şi argumente logice pe marginea 
documentelor de politică educaţională şi a studiilor în domeniul formării, realizate la 
nivel naţional şi european, din ultimii ani, transpare mesajul neechivoc de a iniţia 
demersuri consistente şi coerente de profesionalizare a practicienilor din educaţia 
adulţilor, respectiv de asigurare a unui anumit nivel de profesionalism în acest domeniu, 
ca precondiţie pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare. 
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Capitolul 2 

LEGITIMITATEA ŞI OPORTUNITATEA UNUI SISTEM DE 
PROFESIONALIZARE A PRACTICIENILOR DIN EDUCAŢIA 

ADULŢILOR 
 

Universul reglementărilor şi practicilor prin care o persoană îşi poate asuma 
activităţi profesionale în domeniul educaţiei adulţilor în România, dar şi din Europa, este 
în acest moment extrem de variat. Ca şi în România, în multe dintre ţările europene, 
coexistă încă o varietate de modalităţi de calificare şi progres în carieră, mai mult sau 
mai puţin reglementate, recunoscute şi interconectate. Există însă şi unele ţări precum 
Estonia, Marea Britanie sau Elveţia care au implementat deja sisteme naţionale coerente 
care precizează niveluri specifice de calificare, modalităţi transparente de obţinere a 
certificării, limite şi contexte de exercitare a profesiei. 

De asemenea, varietatea rolurilor pe care un practician în educaţia adulţilor le 
poate juca este într-o continuă dinamică. Această dinamică este dată de o serie de 
factori şi contexte precum: strategiile de dezvoltare instituţională ale furnizorului şi 
diversificarea serviciilor pentru adulţi, nevoia de adaptare a programelor la nevoi din ce 
în ce mai specifice ale beneficiarilor, mobilitatea profesională a practicienilor din 
domeniul educaţiei adulţilor, tehnologiile utilizate în furnizarea de servicii de educaţie 
pentru adulţi ş.a. 

Iniţiativele de a face coerente atât a certificarea,  cât şi modalităţile de avans în 
carieră a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor sub forma unor sisteme naţionale 
de profesionalizare au lansat în ultimii ani numeroase controverse. Cu toate acestea, 
schimburile de practici, precum şi politicile europene în domeniul calificărilor converg 
spre necesitatea unor sisteme coerente de profesionalizare, atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel european. Aceste iniţiative iau în considerare mobilitatea forţei de muncă, dar şi 
nevoia de validare a experienţelor de învăţare în alte contexte decât cele formale. 

Toate aceste consideraţii, fundamentate teoretic, nu reuşesc să surprindă 
esenţial natura şi rolul unui sistem de profesionalizare a practicienilor din domeniul 
educaţiei adulţilor. În consecinţă, se impune identificarea unui răspuns la întrebarea ce 
este un astfel de sistem şi ce funcţii îi pot fi asociate? 

În primul rând, analizând dezvoltările deja existente se poate constata că nu 
există un model standard pentru a defini elementele componente şi funcţionale ale unui 
sistem de profesionalizare a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor. De aceea, 
chiar şi în ţările cu o certă experienţă în domeniu, aceste sisteme se diferenţiază din 
punctul de vedere al reglementărilor, al gradului de organizare internă, al modalităţilor 
de asigurare a calităţii, al certificării etc. 
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În al doilea rând, se observă că funcţiile pe care un astfel de sistem şi le poate 
asuma, nivelul de aşteptări faţă de rigorile impuse de acesta şi gradul de libertate al celor 
care se vor mişca în spaţiul delimitat de el, cunosc, de asemenea, variaţii. 

Indiferent, însă, de aceste variaţii (uneori cu o evidentă tendinţă de specificitate, 
datorată în mod logic câmpului extrem de dens şi divers acoperit), un astfel de sistem 
pentru a fi viabil şi productiv ar trebui să funcţioneze pe trei coordonate: teoretico-
metodologică, axiologică şi sistemică (aici, în sensul de deschidere şi comunicare cu 
domeniul supraordonat, al educaţiei adulţilor).  
1. Prima coordonată, cea teoretico-metodologică, se referă la acest sistem ca 

instrument de conceptualizare a profesiei de practician în domeniul educaţiei 
adulţilor;  

2. Coordonata axiologică se raportează la un set de valori dezirabile, formulate în 
special în termeni de competenţe şi calificări care validează această formare 
specifică;  

3. Coordonata sistemică sugerează interacţiuni dinamice între acest sistem de 
profesionalizare şi celelalte componente ale sistemului de educaţie a adulţilor în 
complexitatea sa, sistem care legitimează şi validează sistemul de profesionalizare a 
practicienilor. 

Funcţia majoră a acestui sistem de profesionalizare este indiscutabil aceea de 
reglementare şi validare a statutului socio-profesional al practicienilor în domeniul educaţiei 
adulţilor la nivel naţional, cu aspiraţii către o recunoaştere europeană în vederea 
susţinerii mobilităţii profesionale. Funcţiile secundare care pot fi decelate, corelate 
funcţiei principale, contribuie împreună cu aceasta la legitimarea unui astfel de sistem: 

F1. Formare şi evaluare a calificărilor şi competenţelor;  

F2. Delimitarea şi reglementarea treptelor de evoluţie în carieră, a standardelor 
profesionale aferente; 

F3.  Evaluare - certificare (validare) a competenţelor  

F4.  Asigurare a calităţii  

F5.  Finanţare a activităţilor desfăşurate 

Fiecare dintre aceste funcții vizează de fapt câte un aspect distinct de luat în 
considerare pentru construcția ca întreg a sistemului. Nu putem vorbi despre 
exercitarea unei funcții în mod izolat, ci despre acțiunea combinată a tuturor deopotrivă. 
Doar funcționarea sincronă a tuturor acestor funcții poate conduce către un sistem 
funcțional de profesionalizare. Profesionalizarea de manieră calitativă a practicienilor 
presupune deopotrivă resurse financiare care să susțină acest sistem, presupune 
reglementări ale parcursurilor de carieră, cu delimitarea cursurilor și a formărilor 
adecvate, a competențelor de atins etc. Aceste funcții le regăsim deopotrivă în 
funcționarea ca întreg a sistemului de educație a adulților, deoarece sistemul de 
profesionalizare, oricât de bine pus la punct, nu poate funcționa înafara sistemului 
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supraordonat. Chiar dacă această componentă este o premisă importantă pentru 
funcționarea calitativă a sistemului național de educație a adulților, nu putem delimita 
analiza funcționării sale de sistemul instrituțional, de nevoile beneficiarilor direcți, ale 
formabilor, de reglementările care să determine cererea și oferta de educație pentru 
adulți. 

Impactul demersurilor asumate de profesionalizare a practicienilor din educația 
adulților va fi unul strategic în plan social și economic datorită consecințelor care vor 
deriva din funcționalitatea sa: dezvoltarea unor oferte mai atractive, adaptate, calitative 
care să atragă cursanții adulți la învățare de-a lungul întregii vieți, să asigure premisele 
pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării adulților, să crească rata lor de participare la 
educație și învățare continuă, pe baza unor oferte mai calitative din partea furnizorilor de 
educație și formare. În acest context, argumentele care să legitimeze la nivel social 
nevoia de profesionalizare a practicientilor din educația adulților, respectiv construcția unui 
sistem național de formare inițială și de dezvoltare profesională continuă a acestora sunt:  

- Imbunătățirea nivelului de competențe a cadrelor didactice și a altor categorii de 
profesioniști care lucrează în educația adulților pentru realizarea calitativă și mai eficientă 
a activităților de educație și formare pentru adulți.  

- Întărirea rolului și activităților adulților pentru rezultate mai bune ale procesului lor 
de învățare, pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de cunoaștere și de competențe în 
rândul populației în general. 

- Asigurarea transparenței nevoilor și a modalităților de a lucra în educația continuă a 
adulților, pentru realizarea unei îndrumări adecvate privitoare la prospecțiunile de 
carieră profesională și la managementul calității în educația adulților 

- Asigurarea cadrului de participare, implicare și cooperare a tuturor factorilor 
interesați, a cursanților, a întreprinderilor, a organismelor publice și private, a 
cercetătorilor, etc. pentru a dezvolta un sistem de educație a adulților funcțional și 
sustenabil.  

- Creșterea gradului de conștientizare la nivel social cu privire la nevoia de a învăța și a 
beneficiilor acesteia pentru adulți, dar și pentru societate în general, pentru întărirea 
calității vieții, a nivelului de competență, de satisfacție, de evitare a problemelor sociale, 
de creștere a cetățeniei active și crearea unui grad mai ridicat de incluziune și coerență 
socială. 

 

2.1. Date empirice argumentative 
2.1.1. Principalele concluzii ale Studiului naţional privind profesioniştii din 

educaţia adulţilor 

Reperele conceptuale şi contextuale prezentate în introducerea prezentei lucrări 
sunt susţinute şi de rezultatele Studiului naţional privind profesioniştii din educaţia adulţilor 
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(Editura Universităţii din București, 2012, coordonator Magda Balica). Efectuată la nivel 
naţional în perioada aprilie – septembrie 2012, cercetarea relevă conceptualizări diferite 
ale sistemului în funcţie de rolurile asumate de către respondenţi, de domeniul lor 
specific de activitate.  

Cercetarea a vizat culegerea de date referitoare la experienţa celor chestionaţi 
în aria educaţiei adulţilor, aspecte privind dezvoltarea profesională şi certificarea, opinii 
privind actuala ofertă de formare şi progres în carieră, prestigiul profesional şi 
sentimentul de apartenenţă la o comunitate profesională. De asemenea, prin 
chestionarul online au fost culese şi opinii privind posibile scenarii ale unui sistem de 
profesionalizare a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor. 

A fost dificil de construit un eșantion reprezentativ, în lipsa unor date statistice 
credibile cu privire la numărul practicienilor din educația adulților, pe diferite sectoare de 
activitate, exercitând diferite ocupații (de formator, consilier, dezvoltator de cursuri și 
programe, evaluator de competențe sau de programe, manager etc.). Estimările noastre 
indică faptul că chestionarul a fost expediat unui număr de aproximativ 4000 de 
recipienți (uneori sunt emailuri de grup și formuri de discuții, iar aceleași 
persoane/instituții sunt înregistrate pe mai multe astfel de grupuri), dintre care au inițiat 
completarea chestionarului primit 642 de adresanti. Au răspuns integral la chestionar 
426 de persoane, în ciuda lunilor de vară, ceea ce indică gradul mare de interes de care 
s-a bucurat tema cercetării realizate. Deși nu putem vorbi despre un eșantion 
reprezentativ, numărul mare de răspunsuri permit corelații statistice, respectiv concluzii 
care să poată fi conturate și să stea la baza unui demers ulterior, respondenții 
reprezentând o populație relevantă de subiecți pentru ceea ce s-a investigat. 

Datele anchetei au evidenţiat percepţii foarte diverse ale subiecţilor investigaţi 
cu privire la modul de funcţionare a sistemului actual de profesionalizare a practicienilor 
din educaţia adulţilor. Această diversitate de opinii a permis conturarea unor scenarii 
alternative privind gradul de implicare al statului, cât şi a unor posibile domenii de 
intervenţie a politicilor publice în acest domeniu.  Acestea sunt prezentate succint în 
tabelul de mai jos. 

Așadar, rezultatele anchetei conturează ruta profesionalizării construită ca o 
combinaţie între standarde comune obligatorii şi programe la alegerea practicienilor. 
Accesul să fie deschis şi flexibil, astfel încât progresul în carieră să se bazeze pe evaluări 
iniţiale ale unor competenţe minime de acces. Nivelul de performanţă să se bazeze pe un 
model multinivelar, pe criterii pentru fiecare treaptă de evoluţie în carieră. Dezvoltarea 
carierei în educaţia adulţilor să fie flexibilă cu posibilităţi de evaluare şi validare a 
experienţei acumulate. 
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Sursa: Magdalena Balica, 2012

 Instituțional Sisteme referenţiale 
generale (ex. de 
acreditare, de 
profesionalizare) 

Acces Referențial de 
performanță 

Rute de 
profesionalizare 
in cariera EA 

Înalt reglementat Instituție centrală 
sau ministere 

standarde comune, 
acreditate/ recunoscute 
la nivel național 

LIMITAT.  Program de 
formare iniţială acreditat 
naţional să poată lucra 
în EA 

criterii minimale, 
care să asigure 
calitatea pregătirii 
tuturor 
practicienilor  

Sistem nivelar  

(de la novice la 
expert) 

28% 30,1% 17,8% 19,8% 13,5% 

Mediu 
reglementat 

Asociație 
profesională,  
consorții, 
organisme 
sectoriale  

standarde comune  
obligatorii și programe 
la alegerea practicienilor 

DESCHIS și FLEXIBIL. 
Progresul în carieră pe 
baza unei evaluari inţiale 
a unor competențe 
minime de acces  

model 
multinivelar, 
criterii pentru 
fiecare treaptă de 
evoluţie în carieră  

Flexibil (posibilități 
de evaluare și 
validare a 
experienței)  

48,8%  62,5% 73,9% 52,8% 43,3% 

Deschis Comunități de 
practică 

Nu este necesară 
acreditarea 

NECONDIȚIONAT, 
supunându-se regulilor 
pieţei 

criterii de 
excelenţă  

Portofoliu, 
recomandările 
clienților 

21% 4,3% 6% 26,1% 20,1% 
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Majoritatea celor investigaţi susţin că este necesară o etapă de construcţie sau 
consolidare instituţională, la care să participe toţi factorii interesaţi şi care, ulterior, să 
conducă la cristalizarea unui model de autoritate de reglementare care să se bucure de 
un larg sprijin inter-instituţional. Mai concret, subiecţii susţin oportunitatea unui 
exerciţiu de proiectare a unui sistem configurativ sau multinivelar care să permită 
flexibilitatea evoluţiei în carieră, în cadrul căruia să fie folosite ca instrumente ca cele 
referitoare la validarea experienţei anterioare, pe baza unu portofoliu personal. Datele 
din cercetare indică faptul că preferinţa relativ consolidată faţă de standarde naţionale 
impune mecanisme de corespondenţă cu sistemele de calificare naţionale şi europene 
deja existente. 

Dincolo de aspectele formale ale construcţiei instituţionale a sistemului de 
profesionalizare, respondenţii se focalizează pe sentimentul de apartenenţă ca fiind 
extrem de important pentru conturarea unei identităţi profesionale. Majoritatea 
practicienilor investigaţi reclamă necesitatea dezvoltării unor strategii de întărire a 
comunităţilor de profesionişti în educaţia adulţilor şi a identităţii profesionale a celor implicaţi 
în acest domeniu, dincolo de rolurile specifice pe care le joacă. 

2.1.2. Principalele concluzii ale consultărilor factorilor interesaţi  

 Elaborarea prezentei secţiuni a lucrării se fundamentează pe consultările 
desfăşurate în cadrul proiectului ProALPs4 în mai multe etape, pe concluziile şi 
recomandările sugerate de către participanţi, acestea constituindu-se într-o baza 
empirică, alături de cea fundamentată pe studiul documentelor naţionale şi europene în 
vigoare, pe bunele practici în domeniu, precum şi pe analiza tendinţelor de dezvoltare a 
sistemelor de educaţie, pentru definirea scenariilor de dezvoltare a unui sistem de 
profesionalizare a persoanelor care activează în domeniul educaţiei adulţilor și validarea 
scenariului final.  

În perioada aprilie – iunie 2012 a fost realizată cercetarea calitativă 
preliminară, menită să contureze opiniile și direcțiile mai clare de investigat la scară mai 
mare, opinii colectate prin focus-grupuri și interviuri. Ulterior, a fost derulată ancheta pe 
bază de chestionar online. 

Atât consultările preliminare, cât și ancheta pe bază de chestionar online au acoperit 
toate sectoarele educaţiei adulţilor, făcând posibilă conturarea mai multor variante ale 
sistemul naţional de profesionalizare. Cele trei posibile scenarii ale sistemului naţional de 

                                                             
4 Proiectul ProALPs - Sistemul naţional de dezvoltare a carierei pentru profesioniştii din educaţia 
adulţilor, nr. 521448-LLP-1-RO-KA1-KA1ECETA1, proiect derulat in 2012 și coordonat de Institutul 
Român de Educaţia Adulţilor din Timişoara, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, Universitatea din Bucureşti, Observatorul pentru Dezvoltarea Învăţării Permanente, fiind finanțat 
de Comisia Europeană prin linia de finantare KA1, special destinată elaborării de politici publice. Mai multe 
detalii pe www.proalps.ro. 
 
  
 



16 

 

profesionalizare, rezultate prin prelucrarea rezultatelor cercetării, dar şi din analiza altor 
sisteme europene de profesionalizare, au fost supuse dezbaterilor celor peste 60 de 
participanţi invitaţi la Workshop-ul naţional din 25 septembrie, de la Bucureşti. 
Scenariul pentru care s-a optat, elaborat ulterior mai detaliat, a fost supus analizei celor 
peste 100 de participanţi la Conferinta Naţionala Finală din 11 decembrie, de la 
Bucureşti. Aceasta a permis asigurarea unui cadru larg de dezbateri multi- și 
intersectoriale cu privire la fezabiliatea scenariului propus şi a manierei de implementare.  

 Dezbaterile ample, derulate în mai multe etape, s-au constituit într-un cadru 
propice, bogat în idei, care a avut capacitatea să contureze atât o analiză a stadiului 
actual de dezvoltare în domeniul profesionalizării formatorilor din educaţia adulţilor, cât 
şi o serie de propuneri privind tendinţele ulterioare de proiectare şi implementare a 
unui sistem de profesionalizare. 

În privinţa stadiului actual de dezvoltare au fost evidenţiate următoarele aspecte care joacă 
şi rolul de premise pentru construcţia viitoare a sistemului de profesionalizare:  

- Inexistenţa unui sistem de formare continuă şi existenţa unei mulţimi de furnizori de 
servicii care caută să-şi adapteze oferta la cererea ocazională de formare. Mai mult, în 
general, programele de educaţie şi formare ofertate respectă doar parţial standardul 
ocupaţional, diferenţa numărului de ore fiind dată de numărul de competenţe pe care le 
vizează – mulţi omit acest aspect, grupând competenţele. Tocmai de aceea apar o serie 
probleme la selecţia formatorilor, furnizorilor, dar şi în asigurarea calităţii şi seriozităţii 
celor care profesează/activează în domeniu. 

- Existenţa unor instituţii izolate care furnizează diverse cursuri, fiind de dorit emiterea 
unor reglemetări care să cuprindă şi piaţa liberă (ex. multinaţionalele). Deşi 
reglementările stricte nu sunt benefice, nici printr-o piaţă totalmente liberă nu poate fi 
asigurată calitatea.  

- MECTS are rol important în asigurarea educaţiei continue şi a educaţiei adulţilor, 
participând la stabilirea priorităţilor cu privire la proiectarea curriculară, impunerea 
standardelor de calitate, elaborarea de instrumente pentru evaluarea şi acreditarea 
programelor de educaţie a adulţilor. 

- Formarea iniţială a specialiştilor din educaţia adulţilor există (ea se realizează chiar în 
cadrul sistemului formal de educaţie), dar cea continuă nu (excepție face sistemul de 
formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar). Nu există 
sisteme/structuri care să asigure dezvoltarea profesională continuă, nici măcar cursuri de 
perfecţionare sau de specializare pe anumite ramuri. 

- Asociaţiile profesionale (Asociaţia Consultanţilor în Management din România 
AMCOR, Asociaţia Specialiştilor în Resurse Umane, Asociaţia Generală a Economiştilor 
din România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România - AGIR) nu au preocupări 
consistente în organizarea formării continue.  
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- Pregătirea evaluatorilor este critică. Întrebarea cheie în acest context este: cine poate 
fi evaluator de competenţe dobândite în contexte nonformale şi informale şi cine face 
pregătirea pentru acest rol profesional? 

- Există în prezent un sistem de evaluare care obligă furnizorii să acumuleze puncte o 
dată la doi ani, criteriile de bază folosite în evaluări fiind standardul calităţii ISO 9001 şi 
indicatorii impuşi prin normele europene. Această situaţie se explică prin lipsa unui 
referenţial propriu, intern. Se urmăresc 4 indicatori de performanţă ce vizează factori 
economici, logistici, de conţinut al cursului şi formatorii, dar monitorizarea acestora din 
urmă rămâne la latitudinea furnizorilor, pentru ei neexistând un referenţial de evaluare. 

- Codul muncii din 2011 aduce reglementări importante privind concediile pentru formare 
profesională. Prin articolul 155 prevede posibilitatea angajatului de a beneficia de 
concediu fără plată pentru formarea profesională, iar la articolul 158 se prevede că 
durata concediului pentru formarea profesională nu poate fi dedusă din durata 
concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce 
priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 

- În general, personalul implicat în educaţia adulţilor activează în condiţii profesionale 
precare, majoritatea lucrând în regim part-time şi având o altă ocupaţie de bază. În acest 
sens, majoritatea educatorilor şi formatorilor ţin cursuri din aria lor de specialitate şi 
depind foarte mult de cererea existentă pe piaţa de formare.  

- Deși sunt instituite mecanisme alternative de certificare a competențelor profesionale 
de formator în educația adulților (sau pentru alte ocupații conexe, precum cea de 
manager de proiect, evaluator de competențe etc), precum cea privitoare la validarea de 
competențe, credibilitatea acestei rute de profesionalizare este încă limitată, pe de o 
parte datorită unei insuficiente cunoașteri, pe de altă parte, datorită mecanimselor de 
agurare a calității nu suficient de eficiente.  

Recunoaşterea şi validarea învăţării anterioare (eng. Validation of prior learning) 
apare ca nevoie explicită mai ales în formarea profesională continuă, unde anumite 
experienţe de muncă au condus la dezvoltarea de competenţe; aceste competenţe, 
nefiind formate într-un cadru educaţional instituţionalizat nu sunt certificate şi 
recunoscute oficial. Centrele de VPL (validation of prior learning) pot fi organizate la 
nivelul şcolilor din sistemul preuniversitar care formează în diverse calificări (sistemul 
TVET), dar şi la nivel de asociaţii patronale sau camere de comerţ. Inspirați și din 
experiența altor țări în domeniul VPL, respondenții au propus diferite soluții prin care 
această alternativă de certificare și de profesionalizare în educația adulților să devină tot 
mai credibilă și calitativă.  

Centrul VPL este cel care, prin profesionişti bine pregătiţi, promovează în 
comunitate oportunitatea acestui proces (recunoaştere, validare, certificare), recrutează 
candidaţii, le oferă consultanţă de proces şi îi asistă atât în procesul de evaluare, cât şi în 
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cel de învăţare. Astfel, apar noi profesii sau noi roluri profesionale (depinde de opţiunea 
celor implicaţi şi de gradul de intensitate al activităţii): 

a. Consultantul VPL – specialistul care, după promovarea opţiunii şi recrutarea 
candidaţilor, îi asistă pe aceştia în pregătirea unui portofoliu profesional capabil, prin 
diversele tipuri de evidenţe adunate şi organizate, să ateste competenţele pe care 
candidatul susţine că le-a dobândit. Consultantul se implică, de asemenea, în etapa 
ulterioară evaluării iniţiale – elaborarea şi îndeplinirea planului individual de învăţare. 
Dacă în urma evaluării iniţiale se remarcă faptul că un candidat deţine doar anumite 
competenţe necesare pentru certificare şi / sau că nivelul acelor competenţe nu este 
încă satisfăcător, împreună cu specialiştii în domeniu se elaborează un plan individual de 
învăţare care ar trebui să asigure calea spre certificarea parţială sau completă în urma 
unei evaluări finale.  

b. Evaluatorul VPL – specialistul care, pe baza curriculum-ului modularizat şi 
structurat pe competenţe, evaluează compteneţele candidatului pe baza portofolilui 
profesionale şi / sau elaborează probe de evaluare care să certifice competenţele 
profesionale necesare într-o anumită calificare. Evaluatorul este specialist în domeniul 
profesional respectiv şi poate fi implicat anterior şi în etapa de design curricular.  

Verificatorul (auditorul) extern – specialistul în domeniul profesional vizat, dar şi în 
metodologia de validare a competenţelor obţinute anterior care are rolul de a evalua 
acurateţea şi corectitudinea procesului de VPL, respectarea procedurilor, a 
metodologiilor şi a standardelor profesionale specifice. Verificatorul (auditorul) extern 
este centrat pe relevanţa, consistenţa şi corectitudinea procesului de VPL. 

Sunt doar câteva dintre sugestii, reieșind evident din procesul de consultare că este 
necesară revizuirea metologiei cadru de VPL întru întărirea mecanismelor de asigurare a 
calității și credibilității acestui proces, metodologie prin care să consemneze cine şi în ce 
condiţii poate organiza un astfel de proces, cine şi în ce condiţii poate acorda certificări 
parţiale, precum şi cine şi în ce condiţii poate îndeplini roluri profesionale precum cele 
de mai sus. Pornind de la această metodologie cadru, se pot face adaptări la nivel de 
sectoare, în funcţie de specificul unor calificări, de instituţia în care se organizează un 
centru de VPL etc. Consultanţii, evaluatorii şi verificatorii externi trebuie să deţină 
competenţe atestate pentru rolurile pe care le îndeplinesc. 

  Cel de-al doilea obiectiv major al organizării acestor dezbateri de consultare a 
fost acela de a identifica propuneri, tendinţe de dezvoltare a unui sistem de profesionalizare a 
practicienilor în domeniul educaţiei şi formării adulţilor. Acestea au fost grupate în 4 categorii 
relevante pentru interesul nostru: 

- Instituţiile şi rolul acestora în cadrul unui sistem de profesionalizare; 
- Oportunităţi de formare şi programe de formare şi dezvoltare profesională; 
- Formatorii în cadrul sistemului de educaţie şi formare a adulţilor; 
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- Asigurarea și evaluarea calităţii. 
 În ceea ce priveşte cadrul și responsabilitățile instituţionale în cadrul sistemului de 
profesionalizare, au fost avansate următoarele propuneri:  

- Înființarea unei asociaţii/ agenţii profesionale specifice (organizaţie 
neguvernamentală, nonprofit (ONG) sau instituţie publică (tripartită)), cu rolul 
prioritar de a gestiona sistemul de profesionalizare a practicienilor din domeniul 
educaţiei adulţilor şi cu stipularea clară a beneficiilor (ex. înfiinţarea Registrului 
Naţional al practicienilor din Educaţia Adulţilor, inclusiv a unor registre regionale – ca 
instituţie la nivel naţional şi bază de date).  

Asociaţia/agenţia îşi poate asuma funcţii şi roluri de tipul:  

 consilierea în formare,  
 împărtăşirea de bune practici,  
 dezvoltarea unei platforme,  
 elaborarea unui regulament/cod deontologic de practică, acestea putând fi 

extinse la: 
-  elaborarea unor propuneri legislative, de reglementare, 

- reglementarea referenţialelor de evoluţie în carieră: definirea treptelor de evoluţie în 
carieră (stabilirea condiţiilor de evoluţie, precum menţionarea unor perioade minime de 
formare, pentru a evita situaţia actuală, când calificarea de formator se poate obţine atât 
în 5 zile, cât şi în 2-3 ani) şi definirea standardelor corespunzătoare sau actualizarea celor 
existente, după caz;   

- certificarea (evaluarea/validarea) competenţelor şi calificărilor parţiale sau totale, 
dezvoltate de către furnizorii de formare. 

 Sursele de finanţare a activităţii Asociaţiei/Agenţiei, sugerate de 
participanţi/categoriile consultate, au fost fondurile obţinute prin cotizarea membrilor 
asociaţiei, inclusiv din taxe pentru diferite servicii pe care asociaţia le prestează; 

- Implicarea ministerelor: METCS (rol curent: reglementări, avize pe SO – ocupaţii 
din domeniul educaţie - învăţământ, propuneri pentru ministere de resort, precum: 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), 
Ministerul Culturii (MC) şi a altor autoritati şi agentii naţionale: Autoritatea 
Nationala pentru Calificari (ANC), ARACIS, ARACIP, ANOFM. 

- Sistemul de educaţie formală cu rolul de a asigura formarea iniţială în domeniu 
prin intermediul furnizorilor de educaţie a adulţilor (şcoli postliceale, VET, 
universităţi). Sistemul formal de educaţie dispune de un context bine definit (oferă 
spaţii şi logistică specifică – mijloace), cât şi de formatori pentru educaţia adulţilor 
(mai ales pentru activităţi de formare cu scop de calificare, recalificare, formare 
profesională continuă).  
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o Universităţile ocupă, în contextul sistemului de educaţie formală, un loc aparte. 
Acestea contribuie la:  

 Clarificări şi unitate conceptuală, participare la elaborarea legislaţiei, a 
reglementărilor, a normelor.  

 Profesionalizarea specialiştilor implicaţi în educaţia adulţilor (formare iniţială – 
includerea elementelor de formarea adulţilor în formarea iniţială a cadrelor 
didactice, de exemplu, şi chiar în formarea iniţială a profesioniştilor din 
educaţia adulţilor (ciclul licenţă sau masterat profesional în acord cu domeniul 
de specializare); formare continuă – programe de formare a profesioniştilor 
implicaţi în educaţia adulţilor, programe avansate de pregătire – dezvoltare). 

- Furnizorii de educaţie şi formare a adulţilor (furnizori de formare profesionala 
continuă (FPC)) au rolul de a oferi programe specifice de educaţie şi formare a 
adulţilor. Aceşti furnizori sunt implicaţi direct şi în formarea continuă şi 
profesionalizarea specialiştilor ce lucrează în educaţia adulţilor şi în FPC (analiză de 
nevoi, programe de formare, feedback şi analiză de impact asupra programelor de 
formare). Rolurile specifice ale furnizorilor de formare ar fi acelea de a asigura 
corelarea oportunităţilor de formare-dezvoltare, vizibilitatea şi accesibilitatea 
ofertelor de formare-dezvoltare pentru adulţi, relevanţa pentru palierele formării 
adulţilor – în acord cu nevoile acestora (de profesionalizare iniţială sau continuă, de 
reconversie profesională, de mobilitate, de dezvoltare personală), de a evalua 
competenţele şi calificările dezvoltate. 

- Angajatorii reprezintă o categorie de beneficiari direcţi ai sistemului de formare a 
adulţilor (pe dimensiunea profesională). Ei au rolul de a oferi informaţii asupra 
nevoilor de formare a adulţilor (context profesional) şi feedback direct privind 
impactul şi rezultatele (în termeni de creşterea competenţelor angajaţilor formaţi). 

- Comitete sectoriale (CS) - reînfiinţarea/reactivarea CS Educaţie, Formare 
profesională, Cercetare (domeniul Învăţământ) asigurând o pregătire comună a 
membrilor CS. Posibilul rol al CS ar fi cel de reglementare, de a juca rolul unei surse 
de informare în legătură cu nevoile din domeniu. 

Referitor la oportunităţile de formate şi la specificul programelor de formare şi dezvoltare 
profesională, au fost formulate următoarele recomadări: 

- Formarea iniţială să includă pe lângă componenta de specialitate şi componenta 
specifică educaţiei şi formării adulţilor, iar formarea continuă să ofere cursuri de 
specializare reglementate sectorial. 

- Ruta profesionalizării ar trebui să se bazeze pe o combinaţie între standarde 
comune obligatorii s ̧i programe la alegerea practicienilor. Accesul să fie deschis s ̧i flexibil, 
astfel încât progresul în carieră să se bazeze pe evaluări init ̧iale ale unor competenţe 
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minime de acces. Nivelul de performanţa ̆ să se bazeze pe un model multinivelar, pe 
criterii pentru fiecare treaptă de evoluţie în carieră. Dezvoltarea carierei în educaţia 
adulţilor sa ̆ fie flexibilă cu posibilita ̆ţi de evaluare şi validare a experienţei acumulate. 

- Activita ̆ţile de dezvoltare profesională informale, bazate pe experienţe personale 
relativ nestructurate, precum studiul individual sau experienţa directă cu beneficiarii, 
constituie principalele moduri de formare profesională continuă apreciate de către 
subiecţi. Activita ̆ţile formale, structurate, se bucură de o participare mai mare din partea 
profesioniştilor în educat ̧ia şi formarea adulţilor, daca ̆ sunt organizate pe durate mai 
scurte de timp şi într-un cadru relativ mai flexibil. Calitatea programelor de formare 
formalizate, structurate este apreciată într-o mai mare măsura ̆ ca fiind pozitivă de către 
participanţi, dacă aceste activităt ̧i sunt organizate flexibil (sub forma unor proiecte sau în 
regim de voluntariat). 

În ceea ce-i priveşte pe formatorii pentru adulţi, au fost înaintate propuneri precum:  
- Recrutarea într-un sistem mult mai exigent a acestora. Spre exemplu, să nu se 

mai accepte formarea iniţială prin cursuri de scurtă durată, ci prin programe de 1-2 ani 
ofertate de universităţi (de ex. studii universitare de masterat/studii post-universitare) 
sau furnizori de programe de nivel 6, 7 şi 8 EQF, iar cursurile ofertate de ceilalţi 
furnizori să devină cursuri de formare continuă. La acestea s-ar adauga posibilitatea 
validării competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale şi introducerea 
obligativităţii de a documenta formarea de la locul de muncă. 

- Schimbarea sau revizuirea standardelor ocupaţionale pentru profesioniştii din 
educaţia adulţilor, astfel încât descrierea acestora să echivaleze cu descrierea nivelelor 
de expertiză. 

- Evaluarea formatorilor pentru adulţi, în legătură cu care s-au formulat două 
posibile soluţii: - evaluarea periodică a acestora să fie realizată de către furnizori, dar sub 
supravegherea şi reglementările Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC), respectiv 
evaluarea să fie realizată de un organism extern, iar furnizorii să fie cei care suportă 
costurile, conştienţi fiind că aderarea la anumite standarde le va asigura şi garanta 
calitatea formării şi o anumită poziţionare pe piaţă. Un risc al acestei variante este 
creşterea numarului de “ formări la negru” şi de frunizori neautorizaţi. 

În ceea ce priveşte Asigurarea și evaluarea calităţii, s-au desprins câteva posibile direcţii de 
acţiune:  

- Introducerea unor referenţiale de calitate. 

- Acreditarea furnizorilor pe piaţa formării şi monitorizarea periodică a activităţii 
acestora. 

- Ierarhizarea furnizorilor de formare conform anumitor standarde, de ex. pe 5 
trepte începând de la nivelul de iniţiere în rolul de furnizori de formare (cei proaspăt 
intraţi pe piaţă), până la nivelul avansat, pentru cei care oferă excelenţă în fomare, iar a 
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formatorilor pornind de la novice la expert, în funcţie de experienţă şi utilizând un 
sistem de acumulare de puncte. Se poate realiza astfel corelarea cu Cadrul European al 
Calificărilor (CEC, engl. EQF) Încadrarea ca expert în profesia de formator pentru adulţi, 
să se realizeze în urma absolvirii anumitor examene şi a obţinerii anumitor punctaje 
minimale.  

În baza analizei şi interpretării datelor culese în urma demersurilor investigative 
se remarcă cu uşurinţă două poziţii recurente ale categoriile co-interesate în dezvoltarea 
acestui sistem: 
 Una a majorităţii, care susţine o perspectivă temperată, de mijloc privind gradul de 

reglementare a noului sistem de profesionalizare a practicienilor din educaţia 
adulţilor; 

 Una a minorităţii, cu două perspective opuse sau divergente: reglementare 
puternică a acestui sistem, respectiv auto-reglementare.  

În ambele cazuri, se observă tendinţa de a inovoca recomandarea unor 
dezvoltări multidirecţionale şi profunde în domeniul educaţiei adulţilor, adresate 
sistemului, aflat în etapa de concepţie/proiecare. Astfel, prin propunerile şi indicaţiile 
exprimate, multiplicate şi dezvoltate continuu de către toţi cei implicaţi, s-a ajuns într-un 
registru al detaliilor foarte nuanţate şi specifice. Acest fapt, ne indică, o dată în plus, că 
există o paletă foarte amplă de nevoi ale actorilor interesaţi şi îndreptăţiţi din domeniul 
educaţiei adulţilor, alături de cele de profesionalizare, aflate în atenția noastră. În plus, 
aceştia aşteaptă răspunsuri (adecvate) la solicitările exprimate din partea noului sistem. 
Mai mult, s-a coagulat tendinţa de a transfera responsabilitatea împlinirii cât mai multora 
dintre aceste nevoi către Asociaţia/ Agenţia Naţională a Profesioniştilor din Educaţia 
Adulţilor, propusă a se înfiinţa în contextul dezvoltării acestui sistem. 

În sinteză, principalele concluzii, care se desprind din întregul demers investigativ 
(integrand aici cercetarea propriu-zisă și consultările de parcurs și finale) și care 
fundamentează și orientează, în perspectiva autorilor, configurarea acestui sistem, aflat la 
momentul conceptualizării, sunt: 

- Dezvoltarea unei asociaţii profesionale sau a unei instituţii publice sau a unui 
consorţiu inter-instituţional puternic care să îşi asume rolul de a gestiona sistemul de 
profesionalizare a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor.  

- Implementarea unui sistem de calificare multinivelar, cu precizări specifice pentru 
fiecare treaptă de carieră şi cu asigurarea mecanismelor de corespondenţă cu sistemele 
de calificare naţionale şi europene deja existente. Validarea experienţei şi portofoliul 
personal sunt instrumente de luat în seamă în construcţia unui astfel de sistem. 

- Dezvoltarea unor rute de formare flexibile în cadrul cărora accesul să fie deschis și 
flexibil, astfel încât progresul în carieră să se bazeze pe evaluări iniţiale ale unor 
competenţe minime de acces cu criterii minimale de acces şi cu şansa calificării pe 
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parcurs. Ruta profesionalizării ar trebui să se bazeze pe o combinaţie între standarde 
comune obligatorii şi programe la alegerea practicienilor. Dezvoltarea carierei în 
educaţia adulţilor să fie flexibilă cu posibilităţi de evaluare şi validare a experienţei 
acumulate. 

- Elaborarea unui sistem de standarde comune de certificare, suficient de flexibile 
astfel încât să permită practicienilor să opteze pentru diferite programe de formare care 
să le configureze spectrul/conţinutul calificării. 

Modelul preferat şi recomandat de certificare este cel bazat pe programe de formare 
profesională de durată scurtă și medie, concentrate asupra dobândirii de competenţe 
specifice formatorilor. Calitatea şi competenţa persoanelor care lucrează în acest 
domeniu (şi chiar a serviciilor oferite de acestea) poate fi măsurată şi evaluată prin 
intermediul experienţei profesionale dovedite prin portofoliul personal al formatorului, 
precum şi prin recomandările făcute de beneficiarii de servicii, alături de alte 
reglementări specifice, precum condiţionarea accesului printr-o certificare. 

- Introducerea unui sistem de credite profesionale transferabile și cumulative, 
care să asigure progresul în carieră. 

- Introducerea unor mecanisme de recunoaştere şi validare a învăţării 
anterioare, mai ales în formarea profesională continuă, unde anumite experienţe de 
muncă au condus la dezvoltarea de competenţe; aceste competenţe, nefiind formate 
într-un cadru educaţional instituţionalizat nu sunt certificate şi recunoscute oficial.  

- Asigurarea și evaluarea calităţii formării, precum şi sprijinul financiar pentru 
progresul în carieră sunt elementele care sunt adesea corelate specificului domeniului.  

- Dezvoltarea unor strategii de întărire a comunităţilor de profesionişti în acest 
domeniu şi a identităţii profesionale a celor implicaţi în educaţia adulţilor, dincolo de 
rolurile specifice pe care le joacă. 

* * * 

Două idei de final, cu valoare conclusivă, care se desprind din demersurile 
investigative și, în același timp, cu valoare de premisă pentru demersurile ulterioare de 
dezvoltare a unui sistem naţional de dezvoltare a carierei pentru profesioniştii din 
educaţia adulţilor, avand un caracter generativ, sunt: 

1. Acest sistem ar putea deveni un instrument reglator, care să anticipe şi să 
reglementeze dezvoltările interne specifice. Calitatea intrinsecă a acestuia este esenţială 
pentru determinarea calităţii profesionalizării practicienilor din domeniul EA. Este 
nevoie, în acelaşi timp, de o poziţie realistă, raţională, faţă de gradul în care acest sistem 
poate să reglementeze foarte riguros sau gradul de libertate permis în contextul 
varietăţii de situaţii în care se poate discuta pe tema EA. 
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2. „Forţarea” acestui sistem, cerinţele de a introduce reglementări stricte, cât mai 
bogate şi, eventual, detaliate, care să impună un model-tip, nu pare a fi o soluţie pozitivă. 
Sistemul nu este un panaceu capabil să ofere răspunsuri imediate la toate problemele 
critice ale acestui domeniu. Pe de altă parte, nici o libertate prea mare care să lase 
responsabilitatea pe umerii beneficiarilor nu pare o soluţie adecvată. Este necesar să fie 
„ascultate” toate sectoarele subordonate și instanțele implicate, iar reglementările 
sistemului să poată fi adaptate în mod flexibil particularităţilor acestora. În acest sens, 
nici un sistem de profesionalizare a practicienilor din domeniul EA nu se poate sustrage 
unei opţiuni privind poziţionarea sa pe un continuum marcat de polarităţile continuitate-
discontinuitate.  

In concluzie, se poate afirma că este necesară o etapă de construcţie sau 
consolidare instituţională, la care să participe toţi factorii interesaţi şi care, ulterior, să 
conducă la cristalizarea unui model de autoritate de reglementare care să se bucure de 
un larg sprijin inter-instituţional (inclusiv intra- și inter-sectorial) şi care să propună 
modele concrete de dezvoltare, implementare şi evaluare a unor mecanisme specifice. 
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Capitolul 3 

SCENARII DE DEZVOLTARE ALE UNUI SISTEM DE 
PROFESIONALIZARE A PRACTICIENILOR DIN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI ADULŢILOR 
 

 Între principalele elemente discutate atunci când se vorbeşte despre activitatea 
de educaţiei şi formare a adulţilor şi, în particular, despre cei care o prestează 
(formatorii), se află gradul de reglementare la nivelul furnizorilor, programelor de 
formare sau la nivelul formatorilor.  

 Educaţia adulţilor şi formarea profesională continuă devin subiect de discuţie, în 
variatele aspecte menţionate mai sus, mai ales ca urmare a intervenţiei următorilor 
factori: 

- asigurarea calităţii şi garantarea unui standard de calitate acceptabil pentru furnizori / 
programe / formatori; 

- controlarea unei părţi a ofertei de servicii de formare, prin utilizarea formării ca 
instrument de implementare a politicilor publice, centrat pe formarea şi dezvoltarea 
capacităţilor; 

- responsabilitatea faţă de beneficiarii finali şi / sau finanţatorii acestor activităţi, prin 
posibilitatea de a evalua, ex ante sau ex post, calitatea formării reflectată la nivel de 
furnizori / programe / formatori.  
 Atunci când discutăm despre sectorul educaţiei adulţilor, inclusiv al formării 
continue, fără a ne referi cu necesitate la o categorie anumită de beneficiari, putem 
identifica trei modalităţi generice şi oarecum standard de a rezolva spinoasa problemă a 
reglementării, prezentate în schema de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

Participanţilor implicaţi în procesul de consultare le-au fost propuse trei scenarii de 
sistem de profesionalizare pentru a le dezbate şi opta pentru un sistem fezabil realităţilor 
româneşti şi adaptat nevoilor lor de profesionalizare. Aceste scenarii sunt prezentate 
succint în cele ce urmează. 
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Scenariul A: sistem puternic reglementat 

Scenariul A – sistem puternic reglementat, centralizat, orientat după 
standarde. Presupune o instituţie centrală, cu roluri multiple (de reglementare, validare a 
competenţelor, autorizare/acreditare a instituţiilor/cursurilor de formare şi asigurare a 
calităţii, de finanţare), Ministere sau alte instituţii publice abilitate. Centrat pe standarde, 
generează o rută unică, reglementată la nivel naţional. Programele de formare a 
practicienilor în educaţia adulţilor pun accent pe acreditarea furnizorilor de formare. 
Referenţialul de performanţă în educaţia adulţilor vizează criterii minimale de acces, care 
să asigure calitatea. Dezvoltarea în carieră a practicienilor este orientată de referenţiale 
obligatorii pentru calificare şi progres.     

Scenariul A vizează coerenţa dintre complexitatea nevoilor de formare şi 
complexitatea procesului de formare şi a evaluării acesteia. Scenariul presupune 
elaborarea şi aplicarea de standarde pentru furnizori de formare, formatori, calitatea 
formării, monitorizarea şi evaluarea programelor de formare, analiza impactului. 
Programele de formare a specialiştilor din educaţia adulţilor sunt standardizate şi 
structurate nivelar.  

Ruta de profesionalizare este limitată, pentru moment. Analiza structurilor 
programelor de studii de nivel licenţă, respectiv masterat indică licenţa în ştiinţele 
educaţiei, respectiv masteratul în Educaţia adulţilor.   

Acest scenariu răspunde reglementărilor legislative specifice contextului actual, 
în care Legea 1-2011 prevede:  

a) categoriile de personal (Art. 357. (1) Personalul care lucrează în domeniul 
educaţiei permanente poate ocupa următoarele funcţii: cadru didactic, cadru didactic 
auxiliar, formator, instructor de practică, evaluator de competenţe, mediator, 
facilitator al învăţării permanente, consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, 
profesor de sprijin şi alte funcţii asociate activităţilor desfăşurate în scopul educaţiei 
permanente.) şi  

b) obligativitatea ca “MECTS, împreună cu MMFPS, cu MCPN şi cu ANC, stabileşte 
normele metodologice de elaborare a statutului şi rutei de profesionalizare a 
personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. Programele de formare profesională vor cuprinde obiective specifice 
învăţării permanente, precum: competenţe psihopedagogice specifice vârstei şi 
profilului beneficiarilor învăţării, dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC, 
competenţe de facilitare a învăţării în medii virtuale, utilizarea învăţării pe bază de 
proiecte şi portofolii educaţionale.” (paragraful 2).   

Scenariul este inspirat de actualitatea principiului flexibilităţii rutelor de formare 
continuă, prin valorificarea procesului de recunoaştere şi validare a competenţelor 
dobândite în contexte formale şi non-formale. Aplicarea acestui principiu reprezintă o  
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pre-condiţie pentru scenariul A, deoarece presupune ca instituţia centrală responsabilă 
să aibă deja mecanismele, procedurile şi reglementările de recunoaştere, validare şi 
certificare a competenţelor, indiferent de modul de dobândire a acestora, în context 
formal, nonformal sau informal;  

Aceste premise induc următoarele efecte anticipate/ dezirabile: 

 centralizarea şi utilizarea standardelor poate clarifica situaţia la nivel naţional, poate 
asigura un sistem unitar, transparent de asigurare a calităţii în formare şi educaţia 
adulţilor şi de asigurare a finanţării generate de dinamica economică şi a pieţei 
muncii în ţară şi la nivel internaţional (fonduri alocate special pentru formare, pe 
baza unor cercetări sistematice privind nevoile de formare la nivelul 
managementului instituţiilor).  

 sistemul centralizat facilitează coerenţa dintre nevoi de formare, beneficiari, 
instituţii, furnizori de formare, evaluare. 

 instituţia centrală poate promova sistematic cooperarea intersectorială,  abordare 
trans-sectorială, transdisciplinaritatea, schimbul de informaţii (baze de date, 
cataloage, comunităţi de practici). Astfel, ar putea fi depăşită situaţia actuală, în care 
fiecare minister are o viziune limitată şi îngrădeşte posibilităţile de colaborare, ceea 
ce duce la suprapuneri, ineficienţă în alocarea resurselor, lipsa de continuitate a 
intervenţiilor etc. Scenariul presupune parteneriate interministeriale funcţionale. 

Avantaje ale scenariului A (puternic reglementat, centralizat, bazat pe standarde): 

 Centrarea pe asigurarea calităţii procesului de formare, pornind de la nevoile de 
formare identificate sistematic şi centralizate la nivel naţional şi regional. Astfel, ar fi 
evitate supra-calificările, alocarea nesistematică a resurselor sau alocarea de resurse 
pentru zone de formare nerelevante sau inadecvate.  

 Reflectă procesul de formare iniţială şi formare continuă a profesioniştilor din 
educaţia adulţilor şi potenţează coerenţa şi continuitatea acestor etape. Structura 
formării este reglementată la nivel naţional: formarea iniţială presupune atât o 
componentă de specialitate, cât cunoştinţe specifice educaţiei adulţilor, iar cea 
continuă oferte de cursuri de specializare reglementate sectorial. 

 Scenariul ar rezolva problema lipsei şi dificultăţii obţinerii unei atestări a calităţii de 
formator sau altă categorie de specialist în educaţia adulţilor. Organizarea 
multinivelară generează predictibilitate şi asigură recunoaştere profesională, ceea ce 
ar putea creşte motivaţia tinerilor pentru alegerea carierei de specialist în educaţia 
adulţilor, respectiv pentru persoane în situaţia de pensionare şi îmbătrânire activă.   

 Pe bază de standarde, specialiştii în educaţia adulţilor/formatorii primesc certificate 
recunoscute şi pe piaţa muncii, nu rămân doar la nivel de atestare internă (în 
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companii, organizaţii). Certificarea este importantă nu doar pentru statutul 
profesional curent, ci şi în perspectivă (găsirea unor slujbe noi atât în eventualitatea 
disponibilizării sau a pensionării). 

 Schimbarea standardelor ocupaţionale pentru profesioniştii din educaţia adulţilor, 
astfel încât descrierea acestora să echivaleze cu descrierea nivelelor de expertiză. 

 Reglementarea şi finanţarea centrală poate facilita înfiinţarea centrelor comunitare 
de învăţare permanentă. înfiinţarea unor centre de evaluare a formatorilor, 
organizarea unei asociaţii profesionale, monitorizare periodică profesionalistă a 
furnizorilor acreditaţi pe piaţa formării, evaluarea impactului, în timp.  

 Pentru a contracara faptul că principiul „one size fits all” nu încurajează practicile 
inovative şi promovarea excelenţei, ci mai degrabă satisfacerea unor criterii 
minimale, poate fi înfiinţat registrul naţional şi regional al formatorilor, evaluatorilor 
etc.   

 sistemul de profesionalizare înalt reglementat poate oferi resurse accesibile, 
seturi/ghiduri de proceduri şi indicatori care să sprijine munca practicienilor.  

Dezavantaje ale scenariului A (puternic reglementat, centralizat, bazat pe standarde) 

- adeseori instituţiile centrale sunt greoaie, lipsite de flexibilitate şi cu mare inerţie. 
Mecanismele de asigurare a calităţii riscă să se transforme în mecanisme de control, 
iar procedurile stricte, pot genera conformism, formalism şi corupţie.   

- complexitatea câmpului formării şi educaţiei adulţilor face dificil de proiectat o 
instituţie multifuncţională, cu responsabilitate naţională, care să centralizeze atât 
nevoile, cât şi demersurile şi resursele din domeniul educaţiei adulţilor.   

- procesul de elaborare a diverselor categorii de standarde şi de validare a acestora 
este anevoios, presupune consultări cu diverse categorii de factori interesaţi. 

- este dificil de obţinut un consens la nivelul formatorilor şi furnizorilor de training, 
care au forme de organizare, resurse şi nevoi foarte diferite (de la companii foarte 
mari până la ONG-uri, firme mici şi freelanceri) 

- pentru a fi operaţional, un sistem reglementat central presupune restricţii şi 
centrare pe intrări şi proces şi mai puţin pe rezultate şi impact, în timp. Existenţa şi 
funcţionarea unei/ unor instituţii centrale conduce la privilegierea criteriilor 
minimale de acces şi acordă mai mică importanţă criteriilor de calitate, nuanţate în 
progresul în carieră.  
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Scenariul A: puternic reglementat/ centralizat/ bazat pe standarde 

Criteriu de 
analiza 

Descriere Observaţii 

Instituţii 

Instituţie centrală, cu 
roluri multiple,  
Ministere sau alte 
instituţii publice abilitate 

 

Furnizori 

Instituţii de învăţământ 
superior 
Asociaţii profesionale 

- furnizorii trebuie să răspundă 
legislaţiei specifice în vigoare, 
precum şi instituţiilor cu 
responsabilităţi asumate şi 
recunoscute în domeniu (ANC)  

Programe 

Licenţă Ştiinţele 
Educaţiei 
Masterat Educaţia 
adulţilor   

- programe acreditate, de lungă 
durată 

Formatori 
(indivizi) 

- Competenţe generale 
şi specifice,  

- Competenţe 
transversale (ex. 
Competenţe digitale, 
comunicare, formarea 
echipelor) 

- Competenţe 
specializate pe un 
domeniu  

 

Ruta de 
profesionalizare 

Coerentă, puţin flexibilă  
Presupune acumulare de 
credite   

 

Niveluri de 
evoluţie în 

carieră 

Niveluri de calificare si 
progres in carieră 
(multi-nivelar) 
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Scenariul B: flexibil, mediu reglementat 

În cazul Scenariului B – mediu reglementat, accentul se deplasează pe 
programele de formare – centrarea este pe ofertă/livrare, acestea concretizându-se în 
rute flexibile de profesionalizare, în sistem modular. Asociaţia profesională şi consorţiile 
sectoriale sunt cele care reglează din perspectiva pieţei muncii oferta de formare din 
cadrul domeniului de activitate profesională, în directă relaţie cu nevoile actualizate ale 
angajatorilor şi angajaţilor.  

Scenariul B este specific sistemelor de formare continuă la locul de muncă în 
vederea perfecţionării, specializării, reprofesionalizării, recalificării. 

Această premisă induce trei concluzii: 
- Centrarea pe nevoile explicite de formare ale beneficiarilor care sunt cunoscute 

şi asumate şi implică, astfel, o creştere a responsabilităţii din partea acestora; 

- Orientarea în funcţie de cerinţele calificării sau ale unui indicator extern (fie un 
profil de competenţe, un standard profesional sau ocupaţional, cerinţele unui loc de 
munca specific etc.); 

- Mecanismele interne de asigurare a calităţii sunt prioritare, succesul ulterior pe 
piaţa muncii al cursanţilor reprezentând o formă de reglaj al cererii – asigurarea calităţii 
este dată de calitatea programului şi/sau a formatorului. 

Scenariu B: sistem flexibil, mediu reglementat 
Criteriu de 
analiza Descriere Observaţii 

Instituţii 

Asociaţie profesională 
Consorţii sectoriale relativ 
stabile   

- rolurile şi responsabilităţile 
acestor instituţii se 
concretizează în dezvoltarea 
de politici şi strategii în 
domeniul educaţiei şi formării 
profesionale, în stabilirea 
condiţiilor referitoare la cadru, 
dar nu şi de asigurarea calităţii 
sau probleme de acreditare; 

Furnizori 

Instituţii de învăţământ superior 
Autorităţi publice 
Organizaţii furnizoare private 
non-profit (ONG-uri) 
Organizaţii furnizoare private 
(comerciale) 
Sindicate 
Asociaţii profesionale, etc. 

furnizorii trebuie să răspundă 
legislaţiei specifice în vigoare, 
precum şi instituţiilor cu 
responsabilităţi asumate şi 
recunoscute în domeniu 
(ANC)  

Programe 

Scurte, modulare, compozite  
Libertate, coexistenţa  
Centrate pe competenţe şi 
calificări (totale sau parţiale) 

cu posibilitatea de 
recunoaştere şi acumulare de 
credite; 
în ceea ce priveşte actul de 
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studiu (certificatul, diploma) 
poate fi intermediar sau parţial 
în urma absolvirii unui modul; 
acreditarea programelor este 
facultativă (pot exista 
programe neacreditate)   
permit posibilitatea de a 
adăuga la ceea ce este 
acreditat minimal unele 
programe masterale şi alte 
cursuri (ex. designer 
instrucţional)  
se raportează la referinţe 
minimale  

Formatori 
(indivizi) 

Competenţe generale şi 
specifice,  
Competenţe transversale (ex. 
Competenţe digitale) 
Competenţe specializate pe un 
domeniu 
Un formator are nevoie de o 
pregătire iniţială într-un 
domeniu 
Rute de pregătire ca în cazul 
psihologului, consilierului, 
terapeutului sau ca în coaching. 
Posibilitatea de a adăuga 
competenţe din alte contexte 

calitatea e dată de prestigiul 
cursului sau al formatorului 
condiţiile recomandate (de 
intervievaţi – participanţi la 
atelierele ProALPs) referitoare 
la nivelul de calificare al 
practicienilor din domeniul 
educaţiei adulţilor (după caz): 
să deţină minim nivelul de 
calificare în domeniul 
profesional al celor pe care îi 
formează, în plus să 
dovedească prin certificări 
nivelul de experienţă şi 
excelenţă (ex. participarea la 
concursuri profesionale, 
expoziţii etc.).  
să deţină un nivel superior de 
calificare celor pe care îi 
formează (după caz). 

Ruta de 
profesionali
zare 

Rută flexibilă, dar relativ 
coerentă  
Experienţă, cursuri modulare, 
acumulare de credite 

- permite replierea individului 
pe zone noi de pregătire/ 
specializare sau pe nevoi 
personale sau instituţionale.  

Niveluri de 
evoluţie în 
carieră 

Niveluri de calificare si progres 
in carieră 
(multi-nivelar) 
Credite transferabile ca 
instrumente de recunoaştere şi 
acumulare 

- creditele pot fi utilizate în 
vederea recunoaşterii sau 
transferului, dar nu sunt 
obligatorii 
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Avantaje ale Scenariului B – mediu reglementat 

 creşterea gradului de transparenţă a politicilor şi strategiilor promovate în 
domeniul profesionalizării, a programelor de formare şi a rutelor de evoluţie în carieră 
în vederea unei mai mari implicări a factorilor interesaţi (angajatori, beneficiari direcţi, 
furnizori de formare etc.); 

 creşterea gradului de competiţie între furnizorii de formare pentru obţinerea de 
resurse financiare, formatori de formatori şi oferirea de oportunităţi (inclusiv pentru 
beneficiari) care ar trebui să genereze creşterea concurenţei loiale pe fundalul unei 
pieţei educaţionale a programelor de formare continuă; 

 dezvoltarea unui dialog social pe teme de educaţie şi formare profesională, de 
iniţiere a unor dezbateri publice (pentru a se ajunge la un larg consens) asupra rolului şi 
provocărilor cu care se confruntă domeniul/sistemul profesionalizării educatorilor-
formatorilor de adulţi; 

 stabilirea de parteneriate între asociaţia profesională, consorţiile sectoriale, 
furnizorii de formare şi alţi factori interesaţi (agenţi economici locali, autorităţile locale 
etc.); 

 intensificarea schimbului de informaţii formale (instituţionalizate, cu ajutorul 
bazelor de date) şi informale (referitoare la cele mai bune practici, noi abordări, 
proiecte, tehnologii etc.); 

Dezavantaje ale Scenariului B – mediu reglementat 

 un posibil pericol de a provoca incongruenţe şi discrepanţe în furnizarea 
programelor de formare în ceea ce priveşte asigurarea calităţii, eligibilitatea şi accesul la 
servicii de formare şi dezvoltare profesională de calitate înaltă etc.; 

 o posibilă limitare a nivelului de recunoaştere a competenţelor formate, a calificării 
dobândite şi a actelor de studii.  

 

Scenariul C: Sistem auto-reglementat   

 Auto-reglementarea este, în mod evident, versiunea cea mai liberală, în care, 
practic, nici administraţiile centrale, nici comunitatea profesională ca atare nu intervin în 
reglementarea instituţiilor furnizoare, a programelor sau a acreditării formatorilor, 
lăsând ca singură instanţă „responsabilă” cu supravieţuirea tuturor piaţa, cu mecanismele 
sale specifice de auto-reglare.   

 În acest caz, responsabilitatea selectării celor mai buni furnizori, a celor mai bune 
cursuri şi a celor mai buni formatori revine exclusiv beneficiarilor, care, puşi în situaţia 
de a achiziţiona un serviciu, trebuie să-şi ia toate măsurile de precauţie pentru a se 
asigura că acel serviciu este de o calitate rezonabilă. Într-un astfel de sistem, oarecum 
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„darwinist”, cei puternici vor supravieţui, calitatea se va decanta, iar intervenţia externă 
devine total inoportună.  

Avantajele scenariului C: 

- responsabilizarea şi responsabilitatea beneficiarilor/a celor care plătesc pentru 
serviciile de formare / educaţie a adulţilor; cresterea responsabilităţii individuale   
pentru propria dezvoltare si schimbarea focusului de la decizii instituţionale la decizii 
individuale; 

- corelarea mai bună a ofertelor de formare cu nevoile specifice identificate de 
beneficiari; 

- stimularea implicării locale in dezvoltarea si promovarea ofertelor de formare 
adaptate specificului si priorităţilor particulare; 

- construirea şi întreţinerea unei relaţii permanente între furnizori, beneficiari şi 
finanţatori; 

- creşterea calităţii ofertelor de formare datorită mediului concurenţial generat de 
piaţa liberă; 

- consolidarea capacităţii institut ̧ionale a unor furnizori de formare 
nontradiţionali/diversificarea ofertei de formare; susţinerea procesului de dezvoltare a 
unor sisteme formative bazate pe competenţe si validate practic. 

Dezavantajele scenariului C: 

- posibilităţi limitate ale finanţatorilor (publici) de a dirija ofertele de formare în zone 
de interes pentru implementarea unor schimbări sau proiecte majore, de interes larg / 
public; 

- dificultăţi în compensarea accesului inegal la resursele si oportunităţile de formare 
existente în diferite medii (rural/urban, zone defavorizate etc.) ceea ce ar conduce, prin 
lipsa de intervenţie centralizată compensatorie, la dezavantajarea unor anumite 
categorii sociale, la perpetuarea acestor discrepanţe; 

- posibilitatea apariţiei şi supravieţuirii unor furnizori / oferte / formatori sub 
standardele rezonabile de calitate, datorită imaturităţii beneficiarilor de a selecta 
ofertele sau a unei anumite comodităţi, sesizabile mai ales în proiectele finanţate din 
bani publici, de a achiziţiona formare în funcţie de alte criterii dominante decât cel al 
calităţii (ex.: preţul mai mic);  

- dificultăţie de administrare în practică a sistemelor de validare a acumulărilor 
rezultate; 

- posibilitatea apariţiei unori discrepanţe în furnizarea serviciilor educaţionale în ceea 
ce prives ̧te asigurarea calităţii; 
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- anumite dificultăţi în coagularea unei comunităţi profesionale solide a formatorilor, 
mai ales în sistemele obişnuite cu supra-reglementarea, unde absenţa unor certificări 
formale poate reprezenta un risc.  

Dezbaterile pentru concretizarea scenariilor propuse au avut loc pe marginea 
matricelor propuse in Anexa 1. 

Preferinţele participanţilor s-au îndreptat înspre o reglemenare medie a 
sistemului de profesionalizare a profesioniștilor din educația adulților, aşa cum a reieşit şi 
din prezentarea succintă de subcapitol 2.1. Cu toate acestea, reperele pentru 
dezvoltarea sistemului de profesionalizare valorifică contribuţii ale fiecărui scenariu 
analizat, dat fiind că ele sunt funcţionale, au o anumită tradiţie în respectivele domenii şi 
sunt „domain friendly”, răspunzând coerent nevoilor particulare. Așadar, opţiunile 
conturate au stat la baza propunerii de sistem de profesionalizare, prezentată în capitolul 
al cincilea. 

Reperele propuse pentru dezvoltarea sistemului de profesionalizare, prezentate 
în continuare, respectă şi îşi asumă aceste dezvoltări privind principiile de construcţie şi 
implementare a profesionalizării acestei categorii de practicieni la nivel naţional şi 
european, se raportează constructiv la experienţele de dezvoltare ale unor sisteme de 
profesionalizare din alte domenii, la datele cercetărilor în domeniu şi se defineşte prin 
unele elemente de valoare adăugată care îi legitimează şi îi validează poziţia de 
supraordonare faţă de dezvoltările metodologice şi practicile existente. 
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Capitolul 4 

ELEMENTE PROIECTIVE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE 

PROFESIONALIZARE A PRACTICIENILOR DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

ADULŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

Demersurile de profesionalizare a practicienilor din educația adulților urmăresc să 
asigure realizarea unor oferte mai atractive, adaptate, calitative care să atragă cursanții 
adulți la învățare de-a lungul întregii vieți, să asigure premisele pentru îmbunătățirea 
rezultatelor învățării adulților, să crească rata lor de participare la educație și învățare 
continuă, pe baza unor oferte mai calitative din partea furnizorilor de educație și 
formare.  

Dincolo de aceste deziderate care legimitează utilitatea socială a sistemului de 
profesionalizare, proiectarea unui astfel de sistem este necesar să fie ancorată în 
realitățile românești de funcționare a sistemului de educație a adulților, de învățare de-a 
lungul întregii vieți, să pornească de la a valorifica experiențele existente, asigurând o 
continuitate firească, chiar dacă de această dată proiectată mai articulat.  

În încercarea de a valorifica experiențele existente în profesionalizarea 
practicienilor din educația adulților din România, ca și datele obținute în urma 
cercetărilor și ale proceselor de consultare, am identificat elemente proiective pentru 
construirea conceptului un sistem național coerent, articulat și adaptat realităților 
românești și nevoilor beneficiarilor unui astfel de sistem, pornind de la câteva premise 
importante: 

- construirea unui sistem de profesionalizare și adoptarea/ transferarea ulterioară a 
acestui sistem în legislație este menită a asigura și practicienilor din educația adulților 
șanse egale la oportunități de dezvoltare profesională, cel puțin comparabile cu cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar; 

- un astfel de sistem se adresează deopotrivă tuturor practicienilor din domeniu, fie că 
sunt formatori, facilitatori, consilieri, evaluatori de competențe, conceptori de formare, 
personal suport și administrativ, manageri de instituții etc. și ar contribui la creșterea 
atractivității carierei profesionale, întărirea statutului profesional al acestora, creșterea 
recunoașterii și prestigiului profesional, respectiv conturarea unui orizont de evoluție în 
carieră, dar și crearea cadrului facilitator de creștere a calității prestației profesionale, 
pentru beneficiul ulterior al cursanților lor adulți; 

- un astfel de sistem nu este menit a aduce elemente coercitive, birocratice, ci ar fi 
necesar a propune referențiale de asigurare a calității prestației profesionale a 
practicienilor în domeniu cu diferite niveluri de expertiză, referențiale care pot asigura 
transparența formării, respectiv pot fi adaptate în funcție de contextul de muncă, de 
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specificitățile sectoriale sau instituționale, dar care să fie și repere pentru o piaţă a 
educației adulților bazată pe criterii concurenţiale corecte; 

- un astfel de sistem este de conceput cu măsuri menite a facilita implicarea tuturor 
factorilor interesați, atât a companiilor și mediului privat, cât și a statului și a cursanților 
înșiși, atât pentru a împărți costurile profesionalizării, cât și pentru a asigura un sistem 
adaptat totodată diferitelor nevoi de calificare și perfecționare profesională.  

Elementele de sistem descrise în cele ce urmează caută să armonizeze două puncte de 
vedere diferite: 

- pe de o parte, opțiunea politicienilor educaționali, exprimată în Legea 1/2011, Art. 
357(2), de a construi un scenariu sistemic, promovat prin politici publice, cu 
reglementări articulate (v. scenariul de tip A, din capitolul anterior), 

- pe de altă parte, opțiunea beneficiarilor unui astfel de sistem și a actorilor sociali, de a 
prefera un scenariu de tip B, cu un anumit nivel de reglementare, dar care să delege 
atribuțiile de reglementare unei asociații profesionale. Această opțiune s-a conturat în 
procesul de consultare, fie directă în cadrul focus-grupurilor și a celor două evenimente 
majore de consultare organizate în acest proiect, fie prin ancheta online. Un astfel de 
scenariu poziționează practicienii, furnizorii de formare în centrul mecanismelor 
decizionale, lăsând ca mecanismele unei piețe concurențiale să funcționeze. Acest 
scenariu adesea, în opțiunile practicienilor, cuprindea și elemente ale unui scenariu de tip 
C, în care comunitățile de practică și propria responsabilitate a practicienilor și inițiativă 
de perfecționare profesională sunt considerate mecanismele (auto)reglatoare. 

Sintetizând, construcția unui astfel de sistem de profesionalizare este 
argumentată și orientată după obiective strategice și principii descrise în subcapitolele 
4.1 și 4.3. În subcapitolul 4.2. sunt evidențiate principalele elemente de cuprins în 
construcția unui astfel de sistem, pentru ca  în subcapitolul 4.3. să fie conturate repere 
ale unei posibile strategii de implementare. 

 

4.1 OBIECTIVE STRATEGICE 

Obiectivele strategice care să orienteze construcția unui sistem național de 
profesionalizare și de dezvoltare a carierei pentru profesioniștii din educația adulților ar 
putea fi: 

 Crearea cadrului prin care să atragem în domeniul educației adulților cât mai mulți 
profesioniști competenți și bine pregătiți, să îi motivăm să își construiască un parcurs 
de carieră în acest domeniu, să îi păstrăm în sistem, având o perspectivă de carieră 
profesională 

                                                             
 Obiectivele strategice și principiile conturate au căutat să valorifice și să asigure sincronizarea cu 

obiectivele strategice și principiile care orientează sistemul de formare inițială și continuă a 
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, v. Romită Iucu (2011).  
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 Coagularea și articularea diferitelor elemente ale sistemului de profesionalizare și  
elaborarea unui sistem coerent de dezvoltare profesională continuă  
 Conturarea unor trepte de evoluție în cariera profesională, a criteriilor de acces şi 

de evaluare, a competențelor aferente și corelarea acestora cu standarde 
educaţionale, respectiv asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea 
sistemului creditelor profesionale transferabile 

 Construcţia unor rute flexibile de evoluţie în cariera profesională prin 
recunoașterea și valorificarea procesului de validare şi acreditare a competenţelor 
dobândite în contexte formale, non-formale și informale de învățare,  pentru diferite 
categorii profesionale 

 Facilitarea accesului la oportunități de formare și perfecționare profesională 
continuă, prin crearea mecanismelor de suport 

 Proiectarea unor sisteme de motivare, atât a personalului didactic aflat în carieră, 
cât şi a debutanţilor, prin utilizarea instrumentelor financiare, dar şi a celor de 
suport social şi administrativ 

 Asigurarea calităţii sistemului de formare profesională continuă 
 Dezvoltarea şi consolidarea “pieţei educaţionale a programelor de formare 

continuă” bazată pe un sistem concurenţial loial, dar și pe transparența calificărilor, 
prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o ofertă diversificată şi 
permanent actualizată din partea instituţiilor educaţionale furnizoare de formare 
continuă 

 Consolidarea statutului profesional al practicienilor din educația adulților. 
 
4.2 . Principalele elemente ale sistemului de profesionalizare 
 

Constituirea unui sistem de profesionalizare și de dezvoltare a carierei pentru 
profesioniștii din educația adulților poate fi orientată după următoarele elemente, parte 
dintre ele deja existente, dar care trebuie conservate și întărite, articulate, dar și a unora 
noi, necesar de dezvoltat și impelementat: 

-  Calitate: Problema calității este de mare importanță pentru validatatea sistemului 
și acceptarea sa, respondenții la studiul realizat plasând pe primul loc ca argumentare a 
necesității constituirii sistemului de profesionalizare ”Introducrea unor standarde de 
asigurare a calității pentru furnizori de formare” (92.6%) (Balica, 2012, p.63). Calitatea 
include atât managementul instituțiilor și al ofertelor de formare a practicienilor, cât și 
calitatea procesului de predare-învățare. Pentru aceasta, adaptarea și implementarea 
unor sisteme de asigurare a calității (de genul EFQM, ISO), implementarea unor structuri 
de evaluare și acreditare, ca și a unor criterii și indicatori relevanți, bazate pe cercetări, 
studii de fezabilitate, este necesară.  

- Instituții: Sistemul presupune instituții de formare, perfecționare, evaluare și 
acreditare, de reglementare sau de finanțare etc, unele exclusiv dedicate acestui 
deziderat, dar și unele parțial implicate în acest demers, cum sunt intreprinderile, 
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instituțiile culturale, media și alte instituții educaționale, precum universitățile sau 
centrele de cercetare. Sistemul se construiește pe baza instiuțiilor deja existente, 
abilitându-le să își dezvolte contribuția la profesionalizarea practicienilor, dar pe de altă 
parte ajută și la instituționalizarea unor noi organizații sau asociații, cum ar fi Asociația 
profesioniștilor în educația adulților (APEA), conturată în procesul de consultare.  

-  Structură: Structura sistemului este transparentă și credibilă pentru toți aceia 
care intră în acest sistem de profesionalizare, ca și cursanți, beneficiari, angajați. Barierele 
de acces sunt acceptabile/ scăzute, potențialii pași de evoluție în cariere sunt clar 
delimitați și recunoscuți ca atare. Sistemul are acoperire națională unitară, atât în mediul 
urban, cât și cel rural. Un organism național sprijină, coordonează, reglementează, 
monitorizează și evaluează funcționarea elementelor structurale. 

- Acces: Accesul tuturor practicienilor în mod egal la ofertele de formare și de 
perfecționare este mai ales nerestrictiv, nu sunt bariere de intrare pentru cursanți, 
potențialii practicieni, decât cele legate de calitatea procesului de predare și învățare și 
de dovedirea nivelului de expertiză (ex. nivelul de cunoștințe specializate, ani de 
experiență etc.). Ofertele de formare sunt accesibile, diverse, flexibile, adaptate tuturor 
nevoilor de specializare și de perfecționare, ofertate online și față în față.  

-  Finanțare: Finanțarea sistemului de profesionalizare se bazează pe aportul 
echitabil al tuturor actorilor relevanți, fiind co-participare a statului, a angajatorilor și a 
indivizilor deopotrivă, a partenerilor sociali, dar și a diferitelor sectoare de educație a 
adulților. Mecanismele de finanțare și de contribuție a diferitelor părți diferă în funcție de 
scop, subiect al formării, dimensiune a educației adulților. 

- Coerență: Sistemul de profesionalizare a practicienilor din educația adulților va fi 
mai bine articulat cu sistemul de formare profesională continuă atât din învățământul 
(pre)universitar, cât și cel din diferitele sectoare ale educației adulților, armonizând 
ofertele de formare, ca și rezultatele învățării, cu ofertele existente în sistemul 
educațional formal, dar și cu diferitele niveluri de competență și de calificare descrise în 
Cadrul Național/ European al Calificărilor și cu referențialele de competență aferente 
fiecărui nivel de expertiză și de evoluție în carieră. 

 

4.3. Principii de funcționare a sistemului de profesionalizare 

Posibilele principii care să orienteze funcționarea sistemului național de profesionalizare 
în educația și învățarea adulților ar putea fi: 

 Principiul profesionalizării carierei didactice în acord cu documentele europene și 
naționale de politici educaţionale; 

 Principiul centrării pe standardele naţionale și al corelării acestora cu toate ocupaţiile 
din domeniul educaţiei adulților, ca și al compatibilizării cu Cadrul European/ 

                                                             
 Principiile enumerate valorifică și principiile conturate în propunerea de ”Norme metodologice de 

elaborare a statutului şi a rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educaţiei 
permanente”, aflată în stadiul de proiect (www.edu.ro). 
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Național al Calificărilor (EQF/ CNC), Cadrul European de Referinţă privind 
Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională (EQARVET), Sistemul 
European de Credite pentru Învăţământul Superior (ECTS), Sistemul European de 
Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) şi alte iniţiative relevante 
pentru o carieră profesională dinamică şi flexibilă;  

 Principiul portabilităţii şi transferabilităţii competenţelor dobândite în cadrul unor rute 
specifice, flexibile de pregătire și formare, în vederea recunoaşterii şi validării în alte 
sectoare, respectiv niveluri de educaţie şi formare;  

 Principiul transparenţei, prin asigurarea vizibilităţii totale a criteriilor de acces şi de 
evaluare, a rezultatelor învățării și al competențelor dobândite în diferite contexte 
de formare; 

 Principiul diversităţii atribuţiilor şi rolurilor personalului care lucrează în domeniul 
educaţiei permanente; 

 Principiul abordării sectoriale conform căruia personalul care lucrează în educaţia 
adulților poate avea atribuţii şi roluri specifice unor domenii, sectoare sau contexte 
specifice de învăţare. Acest principiu se coroborează cu asigurarea dialogului și a 
cooperării intersectoriale; 

 Principiul asigurării calităţii pe tot parcursul rutei de profesionalizare; 
 Principiul accesului egal și nediscriminatoriu la oportunităţi de formare continuă de 

calitate, de-a lungul carierei profesionale; 
 Principiul concurenţei loiale proiectat pe fundalul unei pieţe educaţionale a programelor 

de formare continuă şi monitorizat de o instituţie responsabilă; 
 Principiul certificării activităţilor de formare continuă prin valorizarea şi 

recunoaşterea socială largă a statutului certificat. 
Aceste idei ancoră vor fi valorificate în propunerile mai detaliate privitoare la elementele 
componente ale sistemului național de profesionalizare în educația adulților, prezentate 
în capitolul următor.  

 

4.4 Strategie de implementare 

În implementarea sistemului național de profesionalizare sunt de luat în considerare și de 
respectat următoarele deziderate: 

- In procesul de profesionalizare a practicienilor trebuie să fie implicate toate 
ministerele și toți  actorii relevanți, asociații profesionale (de exemplu a furnizorilor de 
formare), sectorul privat, experți și beneficiarii înșiși, instituții de educație a adulților, 
reprezentanți ai cursanților. Implicarea lor presupune participarea la dezbateri, dreptul 
de a face propuneri și de a critica, dar și de e exercita un anumit rol decizonal. Numai 
dacă sistemul este acceptat de cei vizați va funcționa – sectorul educației adulților este 
foarte complex și voluntar, mecanisme reglatoare nefuncționale nefiind respectate.  
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- Implemenatarea se realizează într-o manieră flexibilă și deschisă; nu totul trebuie 
impelementat pretutindeni în același ritm, adaptări și defazări fiind de acceptat. Este 
necesar un organinsm care să coordoneze această implementare, să o monitorizeze (i.e. 
APEA). Acest organism, dacă va lua forma conturată în procesul de consultare de 
asociație profesională, este de dorit ca în primă fază să fie mai degrabă un for de 
comunicare, de coagulare a diferitelor resurse, puncte de vedere și nevoi, de împărtășire 
de experiențe, de facilitare a comunităților de practică, de realizare de studii și cercetări 
care să fundamenteze o decizie sau alta, urmând a avea un rol de reglementare mai 
consistent în viitor, pe baza cercetărilor specifice. Studiul întreprins în acest proiect a 
arătat că este nevoie de reglemetare, dar de una flexibilă, minimală în primă fază, 
deoarece sistemul românesc de educație a adulților nu este pregătit încă pentru a avea 
un sistem de profesionalizare a practicienilor strict reglementat. Respondenții au afirmat 
în majoritatea lor că procesul de reglementare ar trebui să vină treptat, din partea 
asociației profesionale, și nu de sus în jos. 

- Procesul de implementare este transparent, pașii și activitățile, ca și problemele care 
apar sunt discutate deschis, obiectiv.  

- Procesul de implementare permite negocieri și acceptarea unor compromisuri, dacă 
un anumit element al sistemului nu poate fi realizat (sau nu într-un anumit interval de 
timp). Prioritatea este implementarea sistemului, nu stricta aplicare a fiecărui element  
în orice situație.  

- Procesul de implementare este unul pragmatic, dar bazat pe date științifice, variațiile și 
adaptările/ ajustările fiind de analizat în prealabil și să fi făcut dovada că mențin 
coerența sistemului, înainte de a fi acceptate. 

- Procesul de implementare va trebui să fie orientat după un plan de acțiune, cu 
termene limită, indicatori și ținte de atins în diferitele etape ale implementării. Etapele 
sunt clar descrise, cu ținte intermediare, cu măsuri clare de evaluare pe parcurs. 

- Analize de impact și evaluări pe termen mediu sunt prevăzute ca elemente integrate 
ale funcționării sistemului, pentru a permite ajustările necesare 

- Mecanismele financiare care să asigure funcționarea sistemului sunt unele stabile și 
predictibile, asemeni tuturor instrumentelor de politici și măsurilor de politică 
educațională care sprijină funcționarea sistemului. 

Desigur că aceste deziderate sunt menite a asigura o funcționare coerentă și 
articulată, a creștere progresivă a sistemului de profesionalizare a practicienilor din 
educația adulților. Însă trebuie să avem în vedere că acest sistem este parte integrantă a 
sistemului național de educație a adulților, iar această componentă nu se poate dezvolta 
asimetric față de celelalte componente ale sistemului național de educație a adulților, fie 
că vizează componenta instituțională, curriculară, etc., cu diferențierile lor sectoriale 
deopotrivă.  

 Articularea tuturor elementelor componente ale sistemului național de educație 
a adulților presupune o viziune integratoare, o acțiune politică determinată și coerentă, 
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pentru articularea firească a acestei componente a sistemului național de educație și 
formare cu componentele precedente ale educației și învățării de-a lungul întregii vieți.  
Vorbim însă nu numai de o articulare, ci și despre învățarea din experiențele reformării 
sistemului național de învățământ, respectiv ale celor privind componenta 
profesionalizării presonalului din învățământul (pre)universitar, fiind de dorit evitarea 
unor construcții inconsecvente.  
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Capitolul 5 

REPERE ALE SISTEMULUI DE PROFESIONALIZARE ÎN EDUCAȚIA 

ADULȚILOR  
 

Elementele sistemului de profesionalizare în educația adulților sunt congrunete cu 
elementele componente ale sistemului românesc de educație și învățare a adulților, fiind 
ancorate în realitaeta și nivelul de dezvoltare a acestui sistem. Schimbările și dezvoltările 
de realizat sunt în raport cu: instituțiile (5.1), profesioniștii implicați și beneficiari (5.2), 
aspectele de cercetat (5.3), reglementările și măsurile de politică educațională (5.4), 
mecanismele de finanțare (5.5) și mecanismele de asigurare a calității și de evaluare (5.6). 
Întrucât principalul focus este pe beneficiarii unui astfel de sistem, profesioniștii din 
educația adulților și dezvoltarea carierei și expertizei lor profesionale, subcapitolul 5.2 
este mai elaborat, cuprinzând specificații cu privire la calificarea personalului (5.2.1) la 
perfecționarea sa și la treptele de evoluție în carieră (5.2.2).  

 

5.1 Instituții 

Numărul și diversitatea instituțiilor de educație continuă a adulților, respectiv, în cazul de 
față, de specializare și de perfecționare, de evaluare a competențelor practicienilor, sau a 
celor de evaluare și de acreditare ar trebui menținut și sprijinit. Este important să avem 
o structură instituțională bine organizată, cu experiență și activitate sustenabilă.  

Dar pentru dezvoltarea structurii instituționale către un nivel mai înalt de profesionalism, 
respectiv de calitate și de performanță sunt necesare anumite reglementări din partea 
statului.  

Pentru toate instituțiile implicate în profesionalizarea praciticienilor (mai ales publice dar 
și parțial și private) aceste reglementări ar trebui să cuprindă câteva aspecte minimale: de 
exemplu, aceste instituții să fie conduse de un manager calificat în educația adulților și să 
pracitce un model de management al calității.  

Pentru instituțiile finanțate cu fonduri publice sau strâns legate de organizațiile publice, 
reglementările ar trebui să fie mai numeroase pentru dovedirea expertizei și calității 
ofertei: să fi ofertat un anumit număr de formări, să dețină dovezi ale succesului muncii 
lor, cel puțin pentru  ultimii doi ani pentru a putea primi fonduri publice (chiar dacă 
numai parțial) și să facă dovada calificării personalului didactic. Cu titlu de exemplificare, 
un posibil criteriu ar putea fi ca minimum 70 % dintre cadrele didactice ale instituției să 
dețină competențe pedagogice certificate de nivel bazal (A – vezi 5.2.1) iar ceilalți 30%, 
pot să facă parte dintre cei care acoperă nevoia de flexibilitate și de expertiză punctuală, 
sau sunt noii veniți în educația adulților, dinspre alte profesii.  
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Sunt însă criterii orientative cu titlu de exemplu. Sunt necesare evaluări ale criteriilor 
actuale de acreditare, a funcționalibilității lor și a impactului real pe care l-au produs în 
planul calității generate, fiind în paralel necesar a se verifica fezabilitatea unor astfel de 
procente, sau a altor criterii ce s-ar putea introduce. Faptul că cea mai mare parte a 
respondenților (92.6%) afirmă că reglementările trebuie să vizeze standarde de asigurare 
a calității pentru furnizorii de formare este simptomatic pentru necesitatea de a 
reconsidera și ajusta criteriile actuale.  

Alte cerințe pentru acreditarea instituțiilor ar putea fi conturate în funcție de legile și 
reglementările existente și în raport cu alte instituții educaționale. Un important criteriu 
ar putea fi legat de parteneriatele încheiate de instituție; instituțiile ar trebui să fie 
puternic încurajate să lucreze în parteneriat pentru obținerea acreditării, mai ales în cazul 
instituțiilor mici, dar nu numai.  

În general, ar trebui luat în considerare că educația continuă a adulților (și 
profesionalizarea personalului implicat) este un câmp social dinamic și care are nevoie de 
spațiu pentru a se dezvolta și crește. De aceea, acreditarea ar putea fi realizată după o 
anumită perioadă (de ex. de trei ani, în prealabil putând fi oferită autorizația provizorie 
de funcționare), pentru ca apoi să fie realizată periodic (de ex. după 3-4 ani). Această 
acreditare poate fi realizată fie de către un organism unic la nivel național, cum este 
pentru perfecționarea de-a lungul carierei profesionale din învățământul preuniversitar, 
fie de către organisme regionale (cum este actual, dar nevoia de ameliorare a practicilor 
curente este adesea semnalată). Astfel de organisme de acreditare ar trebui să fie 
constituite din aproximativ 10 experți, oficiali și reprezentanți ai furnizorilor de formare, 
asemănător acreditării programelor de formare continuă din învățământul preuniversitar, 
în baza unei metodologii elaborate în acest sens.  

Pentru funcționarea sistemului de profesionalizare, opțiunea factorilor interesați 
consultați s-a orientat consistent spre constituirea unei asociații naționale 
coordonatoare, cu rol de reglementare deopotrivă. Respondenții au optat în primul rând 
înspre alternativa de asociație profesională puternică a practicienilor în domeniul 
educației adulților (37, 8% - v.Grafic 15, p.57 – M. Balica, 2012), ca instituție centrală, 
independentă, special creată, cu roluri multiple. Se insistă pe statutul de independență, 
pentru a se putea dezvolta organic, fără toate constrângerile unei instituții 
guvernamentale, dar care să aibă, prin statutul de funcționare și înființarea ei prin 
Hotărâre de Guvern, clar specificate modalitățile de relaționare, prerogativele și ariile de 
responsabilitate (delimitate față de instituțiile existente, pentru a se evita suprapunerile 
cu Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC), mecanismele de funcționare și de 
finanțare.  

Astfel, Asociația română a profesioniștilor în educația adulților (APEA) 
este de conceput ca o asociaţie profesională de drept privat şi de interes public care 
să asume implementarea sistemului de profesionalizare în educația adulților. Misiunea 
APEA ar viza îmbunătățirea calității prestației practicienilor din educația adulților, 
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creșterea nivelului lor de competență, întărirea statutului lor profesional și crearea 
mecanismelor de formare profesională și de evoluție în carieră.  

Dat fiind că este vorba despre o instituție nou înființată, este necesar a fi clar specificat 
statutul viitoarei asociații, cu obiective și responsabilități clare, pentru a avea legitimitate 
și a funcționa ca o asociație suport pentru practicianul din educația adulților, ca o 
platformă în care să  fie discutate, propuse stabilite anumite reguli, să fie discutate 
standarde, să fie oferite bune practici etc. Inițiativele legislative lansate de această 
asociație profesională este de dorit să fie conturate după o perioadă de acumulări, de 
creștere, pe baza unor experiențe care funcționează și pe baza unor studii de fezabilitate 
(i.e. cu privire la rutele de profesionalizare, la mecanismele de acumulare a creditelor, la 
curriculum-ul de ofertat, la standardele de calitate etc.). Sunt totuși de stabilit priorități 
de funcționare, pentru a crește vizibilitatea și transparența, a întări statutul de formator, 
a asigura funcționarea sistemului de profesionalizare, dar mai ales pentru asigurarea 
intrinsecă a calității.  

În cazul în care nu se optează pentru înființarea unei instituții cu totul noi, ci se dorește 
valorificarea experienței unei instituții cu expertiză pedagogică în profesionalizare în 
educația adulților, se insistă pe ideea de a nu fi o instituție guvernamentală, ci una 
autonomă, echidistantă, care să aibă independență acțională.  

Într-un registru mai larg, prin sprijinirea calității în prestația profesională a celor care 
oferă educație și formare, asociația contribuie la promovarea construirii unor oferte și 
medii de învățare atractive, la promovarea educației și învățării pentru adulți, la 
extinderea conștientizării asupra necesității și beneficiilor învățării continue.  

Responsabilitatea instituțională a asociației este de delimitat în funcție de două categorii 
de beneficiari: furnizorii de formare, respectiv formatorul de adulți în general. De altfel, 
opiniile exprimate au fost oarecum divergente, deoarece pe de o parte se insista pe 
ideea de asociație profesională, ai cărei membri să fie practicienii ca persoane fizice, iar 
pe de altă parte s-a avansat propunerea ca instituțiile specializate să facă deopotrivă 
parte din asociație, oferindu-i o legitimitate și acoperire mai largă. Totuși, se opinează că 
responsabilitățile sunt de delimitat dincolo de oameni și de instituții, ci cu accent pe 
proces, așa cum exemplul funcționării agențiilor naționale de asigurare a calității, ARACIP 
și ARACIS o arată, pentru a asigura funcționare calitativă a tuturor funcțiilor de 
îndeplinit, de la vizibilitatea ofertei, la cea de reglementare, de evaluare, certificare, 
validare, formare, finanțare.  

Membrii asociației pot fi: 

- membri individuali -  profesioniști în educația adulților, certificați ca atare: formatori, 
manageri de formare, evaluatori, asistenți de formare, designeri ș.a.m.d. 
- membri instituționali – instituții de educație și formare; 
- membri afiliați – pentru cei care nu au acreditare, nu sunt interesați să respecte 
stadardele de un anumit număr de ore formare continuă/ perfecționare 
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APEA poate îndeplini roluri vizând: 

- acreditarea furnizorilor de formare 
- evaluarea și certificarea practicienilor 
- elaborarea de standarde de competențe, standarde de calitate, minimale și de 

excelență aferente fiecărei trepte de evoluție în cariera profesională  
- elaborarea și menținerea registrului național al practicienilor din educația adulților 
- forum de discuție, coordonare de comunităților de practică, de împărtășire de 

experiențe 
- portal, bază de date online care să capitalizeze informațiile, să fie sursa avizată de 

cerere și ofertă de formare,  pentru creșterea transparenței și accesului (la) 
informație(i) 

- rol in asigurarea calității formării profesionale continue a practicienilor etc. 
Este de analizat dacă această asociație-umbrelă, coordonatoare și reprezentativă, să fie 
doar cu atribuții pe linia profesionalizării practicienilor din educația adulților, sau dacă 
este necesar să fie instituție coordonatoare pentru toată educația adulților (așa cum 
experiențele din Elveția și Estonia o arată).  

În plus, pentru funcționarea articulată a tuturor componentelor sistemului de 
profesionalizare, sunt de delimitat rolurile și responsabilitățile, aria de expertiză și 
prerogativele celorlalte instituții cu rol în formare, evaluare, certificare etc., fie că sunt 
furnizorii tradiționali, gen universitățile, centrele de formare etc., sau alte asociații 
profesionale, comitetele sectoriale, angajatorii și partenerii sociali, care ar trebui să apară 
central în orice schemă care are de- a face cu problematica în discuție. Fiind vorba 
totodată de cooperare intersectorială, interinstituțională, sunt de delimitat mecanismele 
de colaborare și prerogativele tuturor ministerelor (dar mai ales al ministerului educației 
și al ministerului muncii, ca principali decidenți) și agențiilor guvernamentale, a 
instituțiilor publice de la nivel național, regional și local.  

 

5.2 Personal 

Profesioniștii din educația continuă a adulților sunt substanța pentru întreaga activitate în 
domeniu, fără ei nu este posibilă nici calitatea, nici dezvoltarea. Centrarea atenției în 
construcția și implementarea sistemului de profesionalizare trebuie pusă pe beneficiarii 
săi, pe cei care vor fi afectați de prevederile și facilitățile sale.  

Practicienii care lucrează în educația adulților în România, la fel ca și în alte țări, sunt 
foarte diverși, cu o diversitate a specializărilor pe care le au, a contextelor de muncă, a 
sectoarelor de activitate și experienței pe care o au în activitatea cu cursanții adulți.  

Mulți dintre ei nu au o pregătire specială pentru a lucra cu adulții din punct de vedere 
pedagogic. Sunt însă experți în domeniul lor de specializare, iar expertiza lor este 
necesară pentru a perfecționa profesional, a dezvolta personal adulții cuprinși în diverse 



46 

 

programe de formare. Adesea, această interacțiune formativă cu adulții este una 
sporadică, de aceea nu consideră necesară o specializare din punct de vedere didactic 
pentru a lucra cu adulții.  

Este și explicația obiectivă pentru care există o reținere la ideea de profesionalizare care 
introduce reglementări care ar putea duce la pierderea unui important capital de 
expertiză în educația adulților. 

Subscriem acestei poziții, de aceea sistemul de profesionalizare propus este unul flexibil, 
care introduce însă reglementări pentru cei care lucrează în instituțiile publice de 
educație a adulților, respectiv derulează programe de educație și formare care se 
finalizează cu certificări recunoscute pe piața muncii. 

Sunt necesare două raportări diferite la practicienii din ACE (n.n. adult and continuing 
education – educația continuă și a adulților), diferențiate pentru cei care lucrează doar în 
ACE, cu normă întreagă, respectiv cei care lucrează parțial, adesea pe lângă profesia lor 
de bază în alt domeniu.  

      Pentru primul grup: 

Un principiu major al profesionalizării este atractivitatea de a lucra în domeniu și poziția 
ocupată. Dacă salarizarea și condițiile de muncă sunt nesatisfăcătoare, sistemul nu va fi 
suficient de atractiv pentru personal calificat. Dacă nu au nicio perspectivă de carieră 
viitoare, cu greu poate fi motivant să investească în a deține competențe optime pentru 
ceea ce face.  

Atractivitatea muncii: Cerințele postului trebuie să fie transparente, realizabile și 
eficiente.Trebuie să existe resursele și sprijinul adecvat pentru a realiza sarcinile. 
Numărul de ore de predare nu poate fi mai mare de 16 pe săptămână. Trebuie să fie 
timp pentru pregătire și evaluare, pentru comunicarea cu cursanții, ca și în interiorul 
instituției, cu comunitatea de practică etc. Trebuie să fie timp pentru orele de consultații 
și pentru consilierea cursanților.  

Salarizarea: Salarizarea trebuie să fie comparabilă cu cea a altor poziții de personal 
didactic de nivel 6/7 din CNC (Cadrul Național al Calificărilor). Trebuie să fie sigură și  
un minim agreat fix. Ca finanțare neremunerată trebuie să existe ofertele de 
perfecțioanre profesională și alte recompense/ activități motivante.  

Status: Ierarhia în organizațiile educaționale este de obicei plată. E bine să fie păstrată ca 
atare, menținându-se autonomia profesională a cadrului didactic. Dar status-ul trebuie să 
fie clar, menționat ca atare prin contractul de muncă pe perioadă nedeterminată. In 
interiorul instituțiilor trebuie să fie creat sentimentul de apartenență și de identificare cu 
instituția respectivă, ea însăși cu o identitate clar conturată.  

Carieră: Practicienii trebuie să poată avea perspectiva cariei pe care o vor urma. Aceasta 
trebuie să fie sprijinită prin atestarea competențelor și a perfomanțelor dobândite prin 
perfecționările ulterioare, prin experiența și expertiza acumulată și recunoscută ca atare 
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de instituție și de câmpul profesional mai larg. Devreme ce este o ierarhie plată în 
interiorul instituției, pașii de evoluție în carieră sunt mai puțin orientați de poziții 
manageriale, ci mai mult de niveluri de expertiză diferite și clar diferențiate, în afara 
instituției, comparabili pentru personalul din diferite instituții educaționale, aflate într-o 
anumită relație de rețea instituțională coerentă. 

 Pentru al doilea grup:  

Specialiștii care lucrează (cu normă) parțial(ă) în ACE sunt necesari deoarece acoperă o 
mare varietate de teme/ de subiecte în ofertele educaționale pentru adulți. Acești 
specialiști trebuie să fie atrași și solicitați efectiv de către instituții, convinși cu o ofertă 
stimulantă. Sunt mai ales implicați în activitățile de predare, mai puțin manageriale. Dar au 
nevoie de contracte și condiții convingătoare pentru munca lor, de o oarecare 
îndrumare din partea celor care fac parte din primul grup. Ei sunt mai puțin interesați 
într-o carieră în educația adulților, ci mai mult interesați de conținut și de rezultatele 
predării lor. Au nevoie de aceea de o pregătire minimală pedagogică și de didactica 
muncii cu cursanții adulți, chiar dacă mulți dintre ei lucrează în școli. Plata acestor 
specialiști trebuie să fie echivalentă cu venitul lor, și tarifată orar. Dar plata trebuie să 
includă deopotrivă participarea la perfecționarea didactică, acoperitoare și pentru orele 
aferente pregătirii activităților didactice, îndrumării cursanților, evaluării, etc. 

 

5.2.1 Calificare – rute de calificare 

In general, trei sunt modalitățile de calificare ale profesioniștilor din educația adulților. 
Una este ruta academică, licențierea în științele educației/ educația adulților, ce poate fi 
obținută în universitățile românești. A doua cuprinde alte cursuri de specializare 
(specializări postuniversitare, de tip masteral, de exemplu), sau cursurile de calificare (ca 
formatori, de exemplu), combinate cu o anumită experiență practică (de minimum doi 
ani/ un anumit număr de ore de identificat și cuantificat ca atare prin cercetare adaptată) 
de muncă în educația adulților; iar a treia rută cuprinde orice altă calificare, combinată cu 
practica în domeniul educației adulților (minimum trei ani/ un anumit număr de ore de 
determinat prin cercetare adaptată), evaluată, validată și certificată ca atare.  

Se consideră că prima rută de calificare permite indivizilor să lucreze profesionist în 
educația continuă a adulților; îi plasează la nivel C de calificare (v 5.2.2). Dar trebuie 
delimitat ce curricula universitară este dezirabilă pentru acest domeniu și dacă acoperă 
nevoile muncii concrete în educația adulților. Trebuie reflectat în ce măsură calificarea 
academică pentru educația adulților trebuie dublată și de o experiență practică în acest 
domeniu, ca de exemplu cea necesară pentru a lucra în învățământul preuniversitar. 
Astfel, de exemplu, pregătirea pedagogică inițială a viitorilor profesori realizată în 
departamentele de pregătire a personalului didactic poate fi extinsă și adaptată și pentru 
educația adulților, combinând pregătirea teoretică cu practica în instituții de educație a 
adulților. Ruta academică este singura rută de profesionalizare în formarea inițială, dar 
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este adesea folosită de practicieni în formarea continuă, ca legitimare formală a 
specializării lor. Fiind ruta formală de profesionalizare, specializarea obținută prin 
celelalte două rute de pregătire se raportează la aceasta, întru asigurarea comparabilității 
pregătirii profesionale și a atestării aferente.  

Pentru a doua rută de calificare este necesară experiența practică relevantă dovedită de 
un anumit număr de ani (sau număr de ore concrete de predare/ de muncă directă cu 
cursanții adulți), combinată cu o procedură de identificare, evaluare și recunoaștere a 
performanțelor și a expertizei acumulate experiențial. Cantitatea de muncă și calitatea 
performanțelor acumulate și dovedite în cei doi ani de muncă joacă rolul important în 
acest context de calificare.  

Pentru a treia rută de calificare este necesară implementarea procedurii de evaluare și 
validare de competențe, respectiv apelul la centre acreditate de evaluare de competențe 
care să realizeze de o manieră credibilă identificarea, evaluarea, echivalarea, 
recunoașterea, validarea și certificarea competențelor reale, prin raportare la standardul 
ocupațional, respectiv la descriptorii aferenți diferitelor niveluri de expertiză.  

Pentru ca fiecare dintre aceste trei rute de calificare să poată fi combinate flexibil, 
recunoscute și integrate într-o modalitate coerentă și articulată de profesionalizare, sunt 
necesare: 

- O analiză a competențelor reale pe care absolvenții de învățământ superior le pot 
dovedi, ca și o analiză a curriculei existente în universități. Ca urmare a acestei analize, ar 
putea fi nevoie de revizuirea curriculei, ca și de implementarea altor practici în 
pregătirea inițială, la nivel licență sau masteral (i.e masterat didactic).  

- Elaborarea unor standarde pentru recunoașterea experienței anterioare, ca și a 
calificărilor complementare (i.e. elaborarea unor specificații mai detaliate referitoare la 
training-urile de ofertat pentru ocupația formator: număr minim de ore, curriculum, 
practica de până acum dovedind că doar standardul ocupațional nu este suficient). Cu 
alte cuvinte, nu se poate acorda unui practician un certificat de competențe profesionale 
de nivel 7 EQF/CNC fără ca acesta să facă dovada unui număr de ore de experiență 
practică și de pregătire teoretică (de analizat fiind și conținutul acestei pregătiri) 
echivalente cel puțin cu pregătirea pe care un alt coleg o dobândește prin absolvirea unui 
program masteral, la finalul căruia sunt obținute 120 ECTS (i.e. 120 ECTS x 25h de 
activitate reală per 1 ECTS = 3000 h). 

- Constituirea unei comisii specializate de acreditare/ de certificare, a unui organism 
de certificare, respectiv revizuirea procedurilor actuale de acreditare a experienței 
anterioare a practicienilor, atât din punct de vedere al metodologiei de acreditare, cât și 
din perspectiva delimitării rolurilor/ atribuțiilor instituționale. Pentru întărirea 
credibilității acestei alternative de certificare revizuiri sunt necesare, cuprinzând, de 
exemplu: delimitarea clară a criteriilor de îndeplinit de către fiecare evaluator de 
competențe (ex. nivel de expertiză - să fie cel puțin la un nivel superior de calificare față 
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de nivelul la care evaluează, să aibă experiență în domeniu de cel puțin cinci ani, training 
pentru realizarea validării de competențe etc.); constituirea infrastructurii instiuționale și 
separarea evaluării de competențe de certificarea acestora – acestea din urmă să se 
realizeze de către comisia specializată de certificare, din care să facă parte practicieni 
experimentați, dar și profesori universitari.  

Practicienii pot urma oricare dintre cele trei rute de calificare, având posibilitatea de a le 
combina, în funcție de experiența profesională și educațională. Articularea diferitelor rute 
de profesionalizare presupune standarde comparabile de evaluare pentru diferitele 
niveluri de certificare.  

Cercetarea a arătat că practicienii au valorizat mai mult perfecționarea profesională prin 
experiența practică directă, decât profesionalizarea sau perfecționarea profesională 
obținută prin ruta formală, iar ruta formală este cel mai puțin urmată (op.cit., tabel 5, 
p.31). Dincolo de explicațiile obiective care se pot da ce țin de funcționarea sistemului de 
profesionalizare de până acum, de criteriile de acces și de evoluție în carieră, sau mai 
bine spus, de lipsa lor, simptomatică este situația ca primele trei modalități de pregătire 
profesională indicate de respondenți să fie cele privind experienţa directă cu beneficiarii 
(86%), studiul individual (75,9%), respectiv comunicarea şi schimbul de experienţă cu alţi 
practicieni în domeniu (64,5%). Aceasta arată, pe de o parte că în construcția sistemului 
de profesionalizare nu se poate neglija această situație, fiind necesare mecanisme 
funcționale care să permită articularea diferitelor rute de profesionalizare, iar pe de altă 
parte că este discutabilă consistența pregătirii profesionale realizată prin efort propriu și 
experiență directă, justificând cu atât mai mult necesitatea consituirii oportunităților 
avizate de pregătire profesională.  

5.2.2 Formare și perfecționare profesională continuă 

In general, mergând pe ideea unui parcurs de profesionalizare progresivă, pot fi 
delimitate trei niveluri de competențe ale practicienilor din ACE, implicați în procesul 
didactic: 

- Nivel A: nivelul bazal, practicienii cunoscând aspectele de bază despre pedagogia 
și didactica muncii cu cursanții adulți (planificarea, derularea și evaluarea cursului cu 
utilizarea noțiunilor de bază), grup țintă, strategii de predare și de învățare, cu alegerea 
metodelor și mijloacelor didactice adecvate, construirea unui mediu de învățare (în plus 
față de expertiza lor șiintifică legată de conținutul a ceea ce e de predat). Acest nivel ar 
trebui să corespundă nivelului 5-6 EQF/CNC. 

- Nivel B: nivelul intermediar, la care este de așteptat ca pe lângă specificațiile 
obligatorii de stăpânit la nivel A, sunt necesare cunoștințe, deprinderi și competențe care 
vizează: analiza nevoilor de învățare ale grupului țintă, identificarea progresului 
cursanților, consilierea cursanților, pregătirea conținutului, argumentarea efectelor 
predării, analiza și evaluarea proceselor de predare și învățare, proiectare și dezvoltare 
curriculară, estimând  volumul de pregătire, reflecții asupra procesului de predare-



50 

 

învățare, ca și asupra propriului concept și stil didactic. Acest nivel ar trebui să 
corespundă nivelului 6-7 EQF/CNC. 

- Nivel C: nivelul expert, în plus față de nivelul B ar trebui să facă dovada că sunt 
capabili să argumenteze demersurile conceptuale folosind abordări teoretice explicative 
referitoare la rolul educației în societate, la interpretarea predării și învățării, să participe 
în discuții de politică educațională, folosind argumentări pedagogice și de pshiho-
sociologia învățării, să poată realiza evaluare de competențe, coaching și supervizare, 
coordonare de echipe și management de proces/ de sistem/ organizațional/ de proiect, 
să facă parte din asociații și rețele profesionale, să poată realiza analize de sistem de 
educație a adulților, să elaboreze materiale știinfice de specialitate, să realizeze 
dezvoltare curriculară, proiectare de programe educaționale adaptate tendințelor 
diferitelor contexte profesionale, sociale și economice, să conceapă proceduri evaluative 
complexe etc. Acest nivel ar trebui să corespundă nivelului 7-8 EQF/CNC. 

Formarea profesională continuă, participarea la activități de perfecționare, de 
reconversie profesională sunt menite nu numai a califica, a specializa și perfecționa cât 
mai mulți practicieni la nivel C, dar și a asigura o comunicare funcțională între aceștia și 
cei de nivel A sau B de expertiză.  

Pentru fiecare nivel sunt necesari descriporii de competențe și indicatorii minimali/ de 
excelență, clari delimitați, pentru ca fiecare dintre practicieni să beneficieze de 
referențiale transparente care să îi ajute să se autoevalueze și să își aleagă parcursul de 
perfecționare profesională, să aleagă cursuri de perfecționare care să corespundă acestor 
referențiale. Referențialele respective este necesar să conțină și cunatificări legate de 
numărul de credite profesionale transferabile de acumulat (ca și condițiile în care pot fi 
acumulate, transparent specificate în medotodologia de formare continuă), pentru ca 
ofertele de perfecționare să poată fi creditate în consecință, iar practicianul să poată 
alege și combina activitățile și cursurile de perfecționare cele mai adaptate intereselor și 
posibilităților sale.   

Trepte similare de expertiză sunt de delimitat pentru toate ocupațiile din educația 
adulților, de la personalul administrativ și de suport, până la personalul cu funcții 
manageriale. In acest sens, sunt de valorificat și integrat dezvoltările existente pentru 
diferite ocupații (i.e. formator, evaluator în sistemul de formare profesională continuă 
etc.), de articulat într-un referențial comparabil. 

Pentru a asigura creșterea nivelului de expertiză profesională a practicienilor, ca și 
continua actualizare a cunoștințelor și competențelor, practicienii ar trebui să participe 
la o evaluare periodică, combinată cu perfecționări punctuale. Este de dorit ca aceste 
evaluări periodice să fie însoțite de un ”acord de dezvoltare profesională”, care să 
includă opțiunile personale de dezvoltare profesională, ariile de perfecționare, activități 
de peer-coching, de feedback multidimensional (de la cursanți, supervizori, specialiști). 
Este puternic recomandabil ca măsurile care să încurajeze participarea lor la 
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perfecționare profesională să menționeze, în acord cu Codul Muncii, obligativitatea 
participării anuale la un anumit număr de ore de perfecționare profesională (ex. 30h), 
procentual cu volumul de muncă prestată în educația adulților.  

Este necesară instituirea unor organisme regionale de formare, evaluare și acreditare, 
pentru practicieni și instituții (ex. de genul caselor coprului didactic și/sau a comisiilor 
regionale existente).   

Ca legitimare profesională și expresie a nivelului de expertiză, ideea conturată în 
procesul de consultare, cea a înființării registrului național al formatorilor pentru adulți, este 
necesar a fi implementată, fiind apreciată a fi cu efecte pozitive atât în planul creșterii 
calității prestației profesionale, cât și pentru întărirea identității profesionale, respectiv 
creșterea vizibilității. Cum această categorie profesională apreciază cu prioritate 
expertiza reală, fiind adesea în categoria profesiilor liberale, combinarea CV-ului 
profesional cu dovezi clare ale expertizei profesionale (probate prin înregistrări ale 
activităților concrete, video demonstrativ, fotografii, mărturii ale beneficiarilor, evaluări 
ale beneficiarilor etc.) sunt recomandate printre criteriile de evaluare pentru a fi cuprins 
sau nu în registrul respectiv. Dacă în primă fază este gândit ca un mecanism mai degrabă 
suportiv, ce funcționează pe bază de mecanimse de autoselecție, treptat, configurarea sa 
ca mecanism de recunoaștere și legitimare a unei certificări profesionale de un anumit 
nivel este gândită ca măsură motivațională foarte eficientă pentru perfecționare 
profesională, atât prin existența referențialelor și a reperelor comparative, cât și prin 
nevoia de legitimare din partea asociației profesionale, cu asigurarea implicită a 
recunoaşterii, prestigiului profesional, simplificarea procedurilor de selecţie a 
practicienilor, respectiv criterii concurenţiale corecte, transparente. 

Una dintre propunerile conturate în procesul de consultare a vizat spectrul surselor de 
învăţare şi dezvoltare profesională, avansându-se ideea combinării  diferitelor activități de 
perfecționare profesională formală și non-formală, după principiul „70/20/10”: 70% 
activitate directă cu beneficarii de EA, 20% comunicare cu peers şi participare la 
comunităţi de practici, 10% pregătire formală prin cursuri special destinate. Desigur că 
astfel de propuneri trebuie validate științific, depotrivă cu stabilirea raportului necesar 
între pregătirea realizată prin formare vs. expertiza dobândită prin experiență practică 
directă. Astfel de referențiale există (stabilite internațional de ex. pentru coacher, sau 
pentru alte contexte naționale). De exemplu, dat fiind că practicianul respectiv are deja 
pregătirea în domeniul său de specializare realizată, orele de formare pentru nivelul I ar 
fi necesar să fie de cel puțin 60 h (completate de activități complementare de învățare 
însumând peste 200h), dublate de cel puțin 100 de ore de experiență practică directă 
(acumulabili în 2 ani). Cumulativ, pentru nivelul II minimal ar fi necesari cel puțin 4 ani de 
experiență practică directă (aprox.300h), dublați de cel puțin 400h de învățare. Aceste 
referențiale sunt orientative, bazate pe un calcul minimal de comparabilitate cu ceea ce 
se ofertează în ruta formală de profesionalizare, respectiv în raport cu curriculum-ul 
minimal de parcurs din punct de vedere tematic. Pentru nivelurile doi și trei, în funcție 



52 

 

de poziția ocupată, de experiența acumulată, sunt necesare referențiale mai detaliate (ex. 
pentru cineva în poziție managerială sunt de delimitat numărul minim de ore de 
performat în această poziție, dublate de orele de învățare, pentru a putea avea 
recunoașterea de nivel 7 EQF/CNC. Pentru fiecare dintre aceste referențiale, pot fi 
stabilite standardele minimale/ de excelență, pentru a pregăti treptat trecerea spre 
nivelul superior. 

Un sistem de formare profesională continuă trebuie conturat în raport cu un curriculum 
al formării, pentru ca furnizorii de programe de formare și de perfecționare să aigure 
comparabilitatea pregătirii pentru cursuri diferențiate de nivel A, B sau C, atât din punct 
de vedere al conținutului, cât și al duratei orientative a formării. Defalcarea minimală a 
conținuturilor pe module, ca și delimitarea pregătirii specifice diferitelor sectoare pentru 
diferiții practicieni care lucrează cu diferite grupuri de adulți (ex. educație de bază a 
adulților, educație pentru timp liber etc.) este de delimitat diferențiat (cu statut de 
obligativitate/ opțional etc.), în funcție de profilul de competențe conturat pentru fiecare.  

Cursurile de formare profesională și celelalte activități de pregătire profesională sunt 
ofertate flexibil (față în față și online), modular, cu specificarea numărului de credite 
profesionale transferabile, ca și a competențelor de format, pentru ca practicianul să își 
aleagă molidatățile de perfecționare profesională cele mai convenabile, pentru evoluția în 
carieră.  

Mecanismele de finanțare ale formării profesionale continue sunt clar și transparent 
elaborate, cu explicitarea clară a co-finanțării realizate din fonduri publice/ ale 
angajatorului/ contribuția individului sau a altor asociații profesionale și sindicale (v. 5.5).  

Instituțiile și organizațiile non-universitare care oferă programe de formare și de 
perfecționare profesională trebuie să fie acreditate ca furnizori de formare, fiecare 
program fiind necesar a fi acreditat. Acreditarea poate fi realizată de către aceleași 
comitete/ organisme naționale și/sau regionale menționate la 5.1, în baza unor standarde 
de acreditare de elaborat/ de revizuit (ex. comparabile cu standardele ARACIS/ 
ARACIP), pe baza unei metodologii de evaluare și acreditare ce permite multitudinea 
tipurilor de cursuri și de oferte, în format față în față sau online. Această metodologie 
descrie pe de o parte referențialele tematice pentru obținerea unei ceritificări de nivel 1, 
2 sau 3, dar și posibilitatea de a combina diferite module sau tipuri de cursuri, în funcție 
de interese și situația experiențială specifică. Referențiale de conținuturi sunt elaborate 
(ex. proiectul TEACH sau ”Curiculum for global learning” (2012). Fără a opta pentru o 
standardizare, în baza referențialului de competențe și a standardului ocupațional, sunt 
necesare repere tematice și orare clare.  

Membrii comisiilor de acreditare trebuie să aibă cel puțin un nivel superior de expertiză 
celui pentru care fac evaluarea.  

 



53 

 

5.3 Cercetare 

Profesionalizarea este posiblă numai bazată fiind pe o fundamentare științifică, pe 
progresul realizat în cercetările de profil. Profesioniștii ei înșiși trebuie să aibă o 
pregătire științifică de specialitate, altfel nu sunt profesioniști. Acest fapt se aplică 
deopotrivă și celor care lucrează la un nivel mai scăzut de calificare, de tip A.  

Pentru a întări cercetarea în domeniu, ar trebui asigurat în fiecare universitate care oferă 
pregătirea inițială a studenților, de nivel licență, masteral sau chiar doctoral în educația 
adulților, ca și institutele de cercetare în acest domeniu să aibă specialiști cu expertiză 
dovedită în domeniul educației adulților. 

Deoarece educația continuă a adulților este un domeniu foarte complex, universitățile și 
instituțiile de cercetare respective ar trebui să aibă în componența lor profesori și 
cercetători capabili să acopere aspectele pedagogice, sociologie, psihologice, manageriale 
și economice ale ACE, fiind implicați în realizarea de studii de analiză de nevoi, privitoare 
la sisteme de evaluare și acreditare, de analiză de impact a diferitelor măsuri de reformă 
educațională etc. 

Acești specialiști de vârf este necesar să aibă și experiență practică în domeniu, având 
obligativitatea de a îmbina teoria cu practica, de a lucra împreună cu practicienii. 

Sistemul de profesionalizare ca întreg este necesar să pornească de la cercetare, iar 
sugestiile orientative formulate să fie cercetate și studiate temeinic pentru a se 
argumenta optimul design-ului și al măsurilor propuse.  

 

5.4 Măsuri de politică educațională 

Pentru a asigura dezvoltarea ACE, pentru a o face mai vizibillă și mai acceptată din punct 
de vedere politic, în urma acestui larg proces de consultare s-a optat pentru înființarea 
Asociației române a profesioniștilor în educația adulților (APEA). Această organizație, 
așa după cum a fost descrisă și în 5.1., este gândită ca una ”umbrelă”, integrativă pentru 
toți practicienii din educația adulților, indiferent de sectorul de activitate, cu/fără 
structuri reprezentative la nivel regional/local. 

Ca primă măsură, prin HG această asociație este necesar a se constitui, cu un statut de 
funcționare, cu delimitarea clară a prerogativelor, a modalităților de funcționare și de 
finanțare, a membrilor constituienți etc.  

Reprezentanții acestei asociații sunt membri ai organismelor de acreditare a instituțiilor 
și a programelor de perfecționare, a comisiilor de evaluare, validare și certificare a 
experienței anterioare.  

La nivel politic, asociația este partener al ministerului educației/ muncii – a ministerelor 
cu atribuții în ACE. Aceste ministere prevăd în bugetele lor pentru formarea 
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profesională continuă a angajaților fonduri distincte pentru profesionalizarea celor pe 
care îi perfecționează, încheind cu APEA protocol de colaborare în acest scop.  

La nivel politic, toate activitățile aferente educației adulților sunt necesar a fi integrate și 
coordonate de către o entitate distinctă, aflată în subordinea unui minister desemnat (i.e. 
al educației), dar care să aibă capacitatea operațională de a realiza acest lucru, ca și 
finanțarea adecvată, stabilind totodată linii clare de cooperare cu celelalte ministere, cu 
organismele regionale și cu reprezentanții organizației –umbrelă pentru ACE. 

Pentru a clarifica și a asigura funcționarea unui sistem național de ACE, stipulările 
legislative din Legea 1/2011 este necesar a fi continuate prin legislație secundară, prin HG 
și alte acte normative dedicate care să reglementeze detaliile importante legate de 
structuri instituționale și atribuțiile lor, principiile și sursele de finanțare, responsibilitatea 
statului, reglementări pentru instituțiile și structurile de calificare ale personalului 
implicat.   

În elaborările legislative corespunzătoare sunt necesare a fi clar descrise mecanismele 
facilitatoare de perfecționare, ca și beneficiile acesteia. Orice măsură propusă dacă are 
caracter de obligativitate, este necesar să descrie și modalitățile (financiare, instituționale 
etc.) prin care va fi operaționalizată. Facilitățile de formare inițială și de dezvoltare 
profesională pentru toate cadrele didactice din sistemul educației și formării de-a lungul 
întregii vieți este necesar să fie comparabile, ca și statutul lor socio-profesional.  

 

5.5 Asigurarea calității 

Asigurarea calității reale, de proces și de ”produs” este dezideratul exprimat în procesul 
de consultare, insistându-se pe necesitatea revizuirii standardelor de evaluare și 
acreditare, a furnizorilor și a programelor de formare, pentru a permite soluții precum: 

- reconsiderarea standardelor actuale de asigurare și evaluare a calității, detalierea lor 
pentru asigurarea calității procesului și a rezultatelor învățării, prin referențiale mai 
detaliate (ex. cu privire la durata și conținutul formării pentru cursurile de specializare și 
de perfecționare a practicienilor); 

- pregătirea evaluatorilor și revizuirea standardelor profesionale referitoare la această 
ocupație. Evaluatorii de calitate în educație și formare profesională, constituiți ca 
ocupație distinctă, recunoscută în Clasificarea Ocupațiilor din România, cu cod 
deontologic elaborat, formați ca atare în proiectul Calisis (chiar dacă nu într-un număr 
suficient de mare) sunt o resursă foarte importantă pentru implementarea și asigurarea 
funcționării mecanismelor de asigurare a calității. Sunt însă necesare stipulări și 
referențiale concrete, elaborarea de standarde și indicatori pentru asigurarea și 
evaluarea calității, cu reglementări pentru cadrul muncii lor (ex. stipulări privind re-
acreditări periodice, de către cine/cum/ în ce condiții etc etc.). 
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- introducerea unui sistem de evaluare a impactului formării la locul de muncă al 
beneficiarului – ROI: certificarea participării la un curs doar după ce beneficiarul 
(angajatorul) confirmă că la întoarcerea la locul de muncă absolvenul cursului se 
descurcă mai bine decât se descurca înainte de a participa la curs. 

- evaluarea impactului pe două componente: dezvoltare profesională și dezvoltare 
personală (în sensul competenței transversale privind dezvoltarea continuă, cu 
dezvoltarea capacității de autoreflecție și autoevaluare, reconsiderarea viziunii asupra 
propriului proiect de viață, a imaginii de sine). 

- introducerea și utilizarea unor sisteme recunoscute de asigurare a calității, care să 
permită nu numai evaluarea inițială în vedere acreditării, ci și valorificarea unui know-
how privind evaluarea procesuală, respectiv evaluare rezultatelor învățării și a 
competențelor reale, a gradului de satisfacție al beneficiarului; 

- construirea unui cod de etică profesională (pentru concurență loială, pentru standarde 
respectate și calitate reală dovedită) 

- asigurarea adoptării și implementării de sisteme de asigurare a calității în toate 
instituțiile cu atribuții în profesionalizarea personalului din educația adulților, dar și în 
registrul mai larg al sistemului de educație a adulților ca întreg, în toate instituțiile de 
educație și formare, de evaluare și acreditare, etc., cu atribuții exclusive sau parțiale în 
educația adulților.  

- compatibilizarea stipulărilor privind evaluarea și asigurarea calității, ca și a structurilor 
instituționale de implementare pe această componentă cu stipulările și experiențele din 
învățământul preuniverstar și universitar (v. elaborările și practicile ARACIP și ARACIS) 
de asigurare și evaluare a calității. 

Într-un cadru mai larg, implementarea sistemului de profesionalizare necesită deopotrivă 
evaluări de progres, pe termen mediu, cu ajustări progresive, dar țintele agreate sunt 
urmărite cu consecvență. Conceperea sistemului de profesionalizare și implementarea sa 
este necesar să aibă ca parte componentă asigurarea calității, prevederi cu privire la 
monitorizarea implementării sistemului, la evaluarea periodică a impactului. 

 

5.6. Finanțare 

Lansarea sistemului de profesionalizare propus nu poate fi realizată fără resurse 
financiare special alocate, cel puțin pentru primii trei ani de funcționare. Sunt costuri 
pentru planificare, înființare și implementare care trebuie sa fie luate în calcul și 
asigurate.  

După această perioadă de implementare finanțarea este împărțită între diferiți factori 
interesați: 
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- Practicienii, vor contribui mai ales prin a plăti taxe pentru serviciile oferite (cu 
reglementări speciale pentru cei cu venituri mai scăzute, din sectorul voluntariatului, sau 
aflați în alte situații speciale, pentru a nu îngrădi accesul). 

- Intreprinderile și angajatorii vor plăti pentru participarea la cursuri, evaluări și 
certificări ale angajaților lor. O soluție poate fi constituirea unui fond (inter)sectorial 
pentru formare profesioanală, cu o cotă parte special destinată perfecționării 
personalului implicat în formarea continuă a angajaților. Sprijinul angajatorilor se poate 
concretiza și în ofertarea de cursuri de perfecționare la locul de muncă și consiliere, dar 
și prin contribuția la finanțarea asociației profesionale. Asociațiile patronale sau cele 
sindicale vor sprijini deopotrivă finanțarea profesionalizării practicienilor. 

- Organizații implicate în ACE, precum bisericile, asociații profesionale (gen cea a 
furnizorilor de formare continuă), etc. vor sprijini și finanța toate măsurile legate de 
interesele și de munca lor; 

- Organismele regionale și locale (precum consiliile județene sau consiliile locale) vor 
sprijini instituțiile din subordinea lor (ex centrele comunitare de educație permanentă, 
casele de cultură/ căminele culturale, bibliotecile, muzeele), prevăzând categorie 
bugetară distinctă pentru perfecționalrea personalului angajat. 

- Statul,  prin instituțiile desemnate (aparținînd diferitelor ministere implicate, sau 
distinct a APEA), prin reglementările și măsurile fiscale elaborate (gen deduceri fiscale 
pentru cei care investesc in formarea continuă, măsuri active de încurajare a mobilității 
ocupaționale etc), prin programele pe care le finanțează (ex. pentru populația din mediul 
rural, sau pentru analfabeți etc), prin finanțarea cercetării și a pregătirii academice, etc. 
sprijină financiar în mod direct funcționarea sistemului.  

Finanțarea este o negociere continuă între părțile interesate. Însă trebuie să se asigure că 
practicianul este sprijinit și stimulat pentru a se perfecționa, fără ca bariera financiară, cel 
mai des invocată, să fie una reală și insurmontabilă.  

 În plus, efortul individual de a se perfecționa și dezvolta profesional trebuie 
orientat, susținut și gratificat (prin măsurile luate, cu implicații financiare asupra celor 
implicați - ex. salarizări diferențiate; obligativitatea participării, cu asigurarea unor facilități 
etc.). Facilitățile fiscale sau mecanismele financiare conturate (pentru indivizi, angajatori, 
sectorul privat etc.) sunt prerogativa statutului, fiind de decizia sa a delimita ce este 
fezabil, ce se poate susține, ce linii financiare pot fi activate (i.e. prin axele de finanțare în 
programele FSE), ce stimulente și măsuri active pot implementa.  
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5.7 Considerente finale 

Transferul în politici și legislație țin de determinarea politică, odată ce baza empirică este 
asigurată prin studiul național realizat și prin largul proces de consultare. Reperele de 
construcție sistemică conturate sunt validate și legitimate de beneficiarii unui astfel de 
sistem, urmând ca decidenții educaționali să exprime propriile opțiuni prin documentele 
legislative facilitatoare pe care le vor elabora, respectiv prin măsurile de politică 
educațională pe care le vor proiecta și implementa. 

Oricare vor fi opțiunile de politică educațională, principiile de acțiune delimitate anterior 
este necesar a fi respectate, cu asigurarea comparabilității și complementarității între 
diferitele rute de perfecționare profesională, cu implementarea măsurilor facilitatoare 
care să asigure accesul la formare profesională de calitate, recunoscută ca atare.  

Se impune totodată acțiune sincronă și asupra celorlalte componente ale sistemului 
educației adulților din România, deoarece nu putem acționa asupra profesionalizării 
formatorilor, dacă nu au locuri de muncă atractive, dacă nu creăm nevoia de formare 
continuă și conștientizarea acestei nevoi. 

Acțiuni sistematice de lobby și de conștientizare sunt necesare, dublate de asigurarea 
accesului transparent la informație, ca precondiții pentru constituirea unor comunități de 
practică, pentru încurajarea și motivarea profesioniștilor pentru a participa ei înșiși la 
învățare continuă și dezvoltare profesională și personală continuă. Estențial este ca 
sistemul propus să fie acceptat de cei vizați, campaniile de informare și conștientizare 
fiind o precondiție necesară.  
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Categorii de 
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competenţă în EA 

Tip formare Instituţii de 
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Calificare şi 
competenţe 

(Profil şi Nivel 
de calificare şi 
competenţă) 

Instituţii de 
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recunoaştere 
 a calificării/ 
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autorizare/ac
reditare/asigu
rare a calităţii 

Instituţii/surse de 
finanţare 

        

        

        

        

        

        

STRUCTURA UNUI POSIBIL SISTEM DE PROFESIONALIZARE  
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Instituţii cu rol Documente 
legislative 

Metodologii 
specifice 

Observaţii 

De reglementare 

... 

 

 

... 

 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

 

 

... 

 

De validare a 
competenţelor 

... 

 

... 

   

De 
autorizare/acreditare a 
instituţiilor/cursurilor 
de formare şi asigurare 
a calităţii 

... 

 

... 

   

De finanţare 

... 

 

... 
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