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FORMULAR DE RAPORTARE 
 

Cuprinsul formularului: 
A. Date despre organizator 
B. Informaţii despre eveniment 
 
A. DATE DESPRE ORGANIZATOR 
 
Nume organizație/instituție: Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune 
Sociala (PROIS-NV) 
Pagină web: www.prois-nv.ro 
E-mail: secretariat@prois-nv.ro 
Telefon: 0264-413091 
Adresă de corespondență: 400073 Cluj-Napoca, Str. Fluerașului nr. 3 
 
B. DATE DESPRE EVENIMENT 
 
 
1. Denumirea evenimentului 
Modificări în legislația privind educația continuă a adulților din România. Motive, 
implicații asupra partilor interesate și efecte pe piața muncii 
 
2. Perioada de derulare a evenimentului 
7 aprilie 2016 (10:30 - 16:00) 
 
3.Locul de desfăşurare a evenimentului 
Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58, Sala mare de sedinte a Institutiei 
Prefectului Cluj 
 
4. Vă rugăm să descrieţi pe scurt modul în care s-a derulat evenimentul (maxim 
800 de caractere cu spații) 

 
La dezbatere au fost invitate toate partile interesate, astfel incat toate punctele de vedere 
sa poata fi prezentate si discutate. Dezbaterea a fost moderata si sa desfasurat 
respectand regulile uzuale pentru acest tip de activitate. Pentru o cat mai buna intelegere 
a problemei, dezbaterea a inceput cu o prezentarea cadrului de reglementare a educatiei 
adultilor din Romania si a unor aspecte privind educatia adultilor la nivel european si in 
unele tari din Uniunea Europeana. 
Au existat doua tipuri de interventii: cheie (15 min) si programate (5 min). Au fost solicitate 
versiuni print sau electronic ale interventiilor cheie si programate sau a altor documente 
considerate importante pentru a fi incluse in raportul final. Participarea a fost conditionata 
doar de inscrierea prelabila. 
 
5. Vă rugăm să includeţi un profil succint al participanţilor la eveniment (maxim 800 
de caractere cu spații) 
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A participat 69 persoane. Cadre didactice universitare (UBB, USAMV), reprezentanti ai 
Camerelor de comert (Satu-Mare, Maramures si Bistrita-Nasaud), Agentia judeteana 
pentru ocuparea fortei de munca Maramures, Centrul Regional pentru Formare 
Profesionala a Adultilor, furnizori privati de formare profesionala (din judetele Bihor, Satu-
Mare, Maramures, Cluj, Bistrita-Nasaud), Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare 
Profesionala, sindicate, Autoritatea Nationala a Calificarilor, inspectorate scolare 
judetene (Salaj, Cluj), Biblioteca Centrala Universitara Cluj, Prefectura Cluj, OTIMMC Cluj 
si organizatorii. 
 
6. Vă rugăm să includeţi principalele rezultate cu privire la viziunea pentru educaţie 
şi cercetare în România (maxim 1500 de caractere cu spații): 
Dezbaterea a evidentiat lipsa de coerenta a cadrului de reglementare in domeniul 
educatiei adultilor in Romania. Au fost reclamate: - birocratia excesiva pe care o 
presupune autorizarea si implementarea de programe de formare profesionala; -lipsa 
unui mecanism eficient de verificare a calitatii activitatilor de formare profesionala; - faptul 
ca piata este contaminata de furnizori de formare profesionala care furnizeaza programe 
de formare de o calitate indoielnica; - deficitul de resurse (in special umane si tehnologice) 
in relatia ANC - furnizori de formare profesionala; - nevoia de aliniere a reglementarilor in 
domeniu cu cele din tarile UE ca parte a premiselor pentru asigurarea recunoasterii 
calificarilor si a mobilitatii pe piata europeana; - modificarile frecvente si incoerente ale 
cadrului legislativ; - lipsa de transparenta si consultare publica asociate modificarilor 
cadrului de reglementare in domeniu; - cadrul de consultare ANC - parti interesate in 
educatia adultilor nu este functionala; - sistemul de inregistrare a activitatilor de educatie 
a adultilor nu face o referire cuprinzatoare la toate formele de educatie a adultilor care se 
realizeaza efectiv; - dintre formele de educatie a adultilor pe care le mentioneaza Legea 
1/2011 (a educatiei nationale) in mod efectiv este operationalizata doar parte de educatie 
a adultilor formala, componentele de educatie a adultilor non-formala si informala nefiind 
operationalizate. 
 
7. Vă rugăm să includeţi principalele rezultate cu privire la obiectivele de țară 
pentru educaţie şi cercetare în România (maxim 1500 de caractere cu spații): 
Unul din punctele de convergenta ale dezbaterii a fost ca educatia adultilor din Romania 
nu isi indeplineste rolul pe care ar trebui sa il aiba in societate. Pe de o parte accesul 
romanilor la diverse forme de educatie a adultilor este foarte redus (1,4 - 1,7 %), pe de 
alta parte actorii interesati in domeniu reclama o serie de disfunctionalitati. Sunt necesare 
initiative pe mai multe orizonturi de timp, initiative care sa fie propuse doar dupa 
parcurgerea unor proceduri temeinice si efective de consultare cu TOTI partenerii 
interesati. Perspectiva reprezentativitatii partilor interesate trebuie luata in considerare in 
mod flexibil, adica trebuie considerate si analizate TOATE propunerile celor interesati. 
Propuneri: 
- reconsiderarea completa a cadrului legislativ in domeniu, inclusiv prin plasarea 
Autoritatii Nationale a Competentelor intr-un cadru neutru din punctul de vedere al 
subordonarii, inclusiv prin definirea si operationalizarea unui cadrul de consultare cu toate 
partile interesate efectiv si eficient, inclusiv prin simplificarea si flexibilizarea 
metodologiilor de autorizare-acreditare; 
- actualizarea procedurii de elaborare a standardelor ocupationale; 
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- redimensionarea capacitatii administrative a ANC si a secretariatelor judetene in acord 
cu nevoia existenta in fiecare judet in parte; 
- modernizarea, completarea si cresterea transparentei instrumentelor de lucru ale ANC. 
 
8. Vă rugăm să includeţi orice alte menţiuni consideraţi relevante pentru procesul 
de dezbatere publică (maxim 1000 de caractere cu spații): 
Din pacate si componenta de educatie a adultilor din Romania este in criza. Criza de 
sistem si criza de rezultate. Consideram ca se impune organizarea unui temeinic proces 
de consultare care sa aiba ca rezultat un cadru legal, institutional si metodic modern, 
echilibrat si, mai ales, orientat spre rezultate. Un sistem care sa nu mai fie sufocat de 
birocratie, care sa nu mai incalce principiile liberei competitii, un sistem care sa poata 
cenzura actorii "de slaba calitate", un sistem transparent, un sistem care sa le permita 
romanilor accesul la competenta, mobilitate si perfomanta. 
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala (PROIS-NV), prin 
organizatiile care il compun, este profund interesat sa contribuie la "asezarea" acestui 
domeniu esential pentru o piata a muncii competitiva si atractiva atat pentru investitori, 
cat si pentru forta de munca. 
 
9. Vă rugăm să detaliați/includeţi câteva dintre elementele de comunicare ale 
proiectului (acolo unde ele există, nefiind obligatorie transmiterea/precizarea 
acestora): Website: www.prois-nv.ro 


