
În prezent, majoritatea statelor europene se confruntă cu deficite de forță de muncă 
pe piața internă, care afectează productivitatea întreprinderilor și potențialul acestora 
de a se dezvolta predictibil și sustenabil. Una dintre soluțiile cele mai eficiente pentru 
această problemă este constituirea unui fond de rezervă de talente (talent pool) la 
nivelul Uniunii, care să asigure în permanență necesarul intracomunitar de forță 
de muncă, mai ales calificată, și să ofere, totodată, lucrătorilor din țări terțe posibilități 
ridicate de integrare pe piața europeană a muncii.

Un fond de rezervă de talente reprezintă, în acest caz, un sistem instituțional și legal 
ce presupune o bază de date în care să se poată înscrie resortisanți ai țărilor non-
UE în căutarea unui loc de muncă în statele membre, precum și un mecanism prin 
care aceștia să fie potriviți în mod eficient cu locurile de muncă vacante.

Pentru ca acest lucru să fie realizat în mod optim la nivelul UE, considerăm că este 
important ca sistemul să fie unul bazat pe implicare voluntară, în funcție de nevoile 
de forță de muncă străină ale fiecărui stat în parte, și să implice o armonizare cât mai 
mare a politicilor naționale în materia imigrației. Pentru reușita acestui sistem, este 
esențială implicarea angajatorilor, atât în elaborarea proiectului de fond de talente, 
cât și în administrarea și operarea acestuia.
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1. Context

Pe măsură ce Europa intră treptat în faza de redresare după primele valuri 
de COVID-19, vedem că anumite probleme structurale, stringente încă de 
dinainte de pandemie, încep să reapară, în special în cazul anumitor state 
membre - unele sectoare, cum ar fi HoReCa sau transporturile - se confruntă 
cu un deficit sever de forță de muncă. În alte sectoare, există probleme 
persistente în ceea ce privește necorelarea competențelor persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă cu locurile de muncă disponibile, care pot 
conduce la rândul lor la deficite de forță de muncă și, totodată, la un nivel mai 
ridicat de șomaj.



Datele Eurostat arată că în ultimii ani s-a înregistrat o tendință de creștere a 
ratei locurilor de muncă vacante din interiorul UE - de la 1,5% în 2014 la 2,6% 
în 2021. Începând cu mijlocul lui 2021, cel mai înalt nivel se înregistrează în 
Cehia (4,9%), Belgia (4,2%) și în Olanda (3,8%).

Aproximativ 4,2% din populația aptă de muncă din UE-28 era mobilă în 2019, 
comparativ cu 4,1% în 2017 și cu 3,7% în 2016. Cifra este mai mică pentru 
UE-27 - se situează la 3,7%. Deși aceste cifre sugerează o ușoară creștere a 
numărului de lucrători mobili, cifrele rămân relativ scăzute1. 

În plus, în următoarele decenii, populația aptă de muncă se va fi redus 
semnificativ: dacă acum, numărul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani este 
de 30,5 la fiecare sută de persoane de vârstă activă (15-64)2, se preconizează 
că până în 2060, acesta va ajunge la 51,6. Centrul European pentru Dezvoltarea 
Învățământului Vocațional (CEDEFOP) avertizează, de asemenea, că în jur de 
14 din 15 locuri de muncă vacante între 2016 și 2025 vor fi generate de nevoia 
de a înlocui lucrătorii care părăsesc câmpul muncii, dintre care mulți vor fi cei 
care se vor pensiona.

Situația pieței forței de muncă din România îndeosebi se află într-o stare 
critică, deficitul cantitativ revenind în ultimul an, dublat de cel calitativ. Pe 
fondul emigrației semnificative și constante a populației active către statele 
occidentale, în special a celei calificate și înalt-calificate (fenomenul „brain 
drain”), a disparităților regionale și a tendințelor demografice negative, deficitul 
de forță de muncă se acutizează de la an la an. Sectoare în care acest fenomen 
se manifestă cu precădere sunt HoReca și construcții, dar în ultimii ani s-a 
extins și la sectoare emergente precum IT&C. Aproape trei sferturi (73%) 
dintre companiile românești sunt îngrijorate de modul în care deficitul de forță 
de muncă și de competențe le va influența strategia de business pe parcursul 
anului 20223. În 2021, o bună parte dintre companiile românești acuzau lipsa 
de personal ca fiind unul dintre principalele obstacole în producție. Numai în 
sectorul IT, în momentul de față se profilează un deficit anual de cca. 15.400 
de programatori4.

Prin urmare, politica UE în domeniul imigrației economice joacă un rol crucial 
în atragerea de lucrători calificați din țări terțe, pentru a contribui la atenuarea 
nevoilor existente și viitoare de competențe. Aici, Directiva revizuită privind 
Cartea Albastră Europeană ar trebui să contribuie parțial, în special pentru 
imigranții cu înaltă calificare. În paralel, este important să se dezvolte în 
continuare procesul de îmbinare a cererii cu oferta de muncă, pentru a contribui 
la reducerea necorelării competențelor cu locurile de muncă și pentru a rezolva 
problema posturilor vacante.

În acest sens, Comisia Europeană urmează să lanseze cât de curând o serie 
de scenarii posibile pentru constituirea unei rezerve de talente la nivelul 

1 Cifre din rapoartele anuale ale Comisiei Europene privind mobilitatea forței de muncă în interiorul UE.
2 Raportul pe nivelul de ocupare a forței de muncă și dezvoltare socială, 2019.
3 Potrivit studiului CEO Survey, efectuat de Deloitte și revista Fortune în toamna anului 2021.
4 Potrivit unui studiu realizat în 2019 de către școala de programare Codecool, în colaborare cu agenția 

de recrutare Brainspotting.
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Uniunii Europene. Conceptul presupune ca resortisanți ai țărilor terțe să își 
manifeste intenția de a face parte din rezervă, pe baza calificărilor și abilităților 
lor, experienței în muncă și a competențelor lingvistice. Odată ce lucrătorul 
este admis în cadrul fondului de rezervă, este utilizat un proces de corelare 
bazat pe date prelevate în timp real privind piața forței de muncă, pentru a 
identifica oferte de locuri de muncă în zone geografice și sectoare industriale 
care corespund profilului său.

Concordia susține ideea introducerii unei rezerve de talente la nivelul UE, în 
același timp menționând că acest lucru ar trebui să țină seama de nevoile 
specifice ale statelor membre și că angrenarea lor într-o astfel de inițiativă 
ar trebui să fie voluntară și să se facă de la caz la caz. Credem în potențialul 
proiectului privind rezerva de talente de a încuraja o mai bună corelare a 
aptitudinilor resortisanților țărilor terțe cu locurile de muncă vacante din 
UE. Pe de altă parte, nu toate statele membre au aceeași nevoie de lucrători 
din țări terțe și nici aceeași capacitate de a îi atrage; tocmai de aceea este 
esențială o abordare facultativă.

Vrem să oferim tot sprijinul posibil pentru ca România să se implice și să 
contribuie la definirea unei politici europene în materie de imigrație care să 
faciliteze recrutarea și păstrarea resortisanților calificați din state terțe, într-un 
mod care să țină seama de nevoile diferite ale pieței muncii din fiecare stat 
membru, printr-o abordare orientată în funcție de cerere, în paralel cu creșterea 
capacității naționale de a realiza managementul acestui flux.

În paralel, este important să se consolideze capacitatea UE de a aduna și 
interpreta date comparabile și credibile privind necesitatea imigrației în cadrul 
UE și eforturile prezente ale statelor membre de a îmbunătăți informarea 
proprie privind piața forței de muncă. Și aici, România trebuie să își consolideze 
capacitatea de colectare de date relevante din piața muncii, recomandare pe 
care Concordia a făcut-o în mai multe rânduri.

2. Abordare comparativă – Modelul canadian

În cele ce urmează, oferim o evaluare comparativă și o perspectivă mai detaliată 
asupra abordării canadiene în legătură cu un fond de rezervă de talente și a 
modului în care acesta ar putea fi adaptat pentru contextul UE, precum și cu 
privire la rolul diferiților actori din cadrul acestuia.

DREPTUL DE ȘEDERE
Evaluare comparativă: Abordarea canadiană se bazează pe primirea 
imigranților în funcție de aptitudinea lor de a fi inserați în câmpul muncii, mai 
degrabă decât pe cerința prezentării unei oferte de angajare primite înainte de a 
ajunge în Canada. Modelul este, de asemenea, gândit în jurul șederii permanente 
și axat pe conferirea acestor drepturi în funcție de succesul cu care lucrătorul 
progresează în interiorul fondului de rezervă. Funcționează așadar foarte diferit 
de cadrul actual al UE: de exemplu, dacă ne uităm la Cartea Albastră, în temeiul 
Directivei revizuite din 2021, ea va continua să fie emisă în baza unei oferte 
prealabile de angajare. Similar, dreptul de ședere pe termen lung se poate obține 
numai după 5 ani de ședere neîntreruptă într-un stat membru. E important de 
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reținut, totuși, că revizuirea din 2021 a Directivei permite resortisanților țărilor 
terțe să acumuleze ani de ședere în vederea obținerii dreptului de ședere 
permanentă și în alte state membre, pe lângă cel în cauză.

Punctul de vedere Concordia: Având în vedere cadrul legislativ european 
și repartiția competențelor între UE și statele membre, logica de pornire ar 
trebui să încurajeze orientarea în funcție de cerere a unui fond de rezervă și a 
procesului de îmbinare/corelare a cererii cu oferta de muncă. Scopul ar trebui 
să fie crearea unei rezerve de talente pe care statele membre și angajatorii să 
le poată utiliza în mod voluntar pentru a contribui la satisfacerea nevoilor lor în 
materie de competențe, completând rolul jucat de resortisanții statelor membre 
și de mobilitatea forței de muncă intra-UE. Acordarea permiselor de muncă și 
de ședere după o admitere reușită în fondul de talente ar rămâne și pe mai 
departe în competența statelor membre. În acest sens, arhitectura fondului de 
rezervă va trebui să includă un proces prin care aceste permise să fie eliberate 
efectiv acelor imigranți calificați care înaintează cu succes prin rezervă și cărora 
le este repartizată o slujbă. Ca un prim pas, ar fi util să ne concentrăm asupra 
acelor grupuri pentru care UE are deja un sistem juridic de migrație instituit, 
cum ar fi Cartea Albastră a UE. Cu toate acestea, scopul final va fi de a conjuga 
o viitoare rezervă de talente a UE cu sistemele de migrație legală al UE și cu cele 
naționale, ținând cont de faptul că majoritatea resortisanților țărilor terțe care 
intră în UE ajung aici prin sistemele naționale de admisie. Dispozițiile directivelor 
în materie de ședere pe termen lung și permisul unic vor trebui de asemenea să 
se recalibreze constant în această privință.

STABILIREA UNOR CRITERII DE ADMITERE ÎN CADRUL FONDULUI DE 
REZERVĂ ȘI DE POTRIVIRE ÎNTRE ANGAJAT ȘI ANGAJATOR
Evaluare comparativă: Criteriile utilizate pentru intrarea în fondul canadian 
sunt bine stabilite și definite prin implicarea angajatorilor.  Este vorba 
despre: educația formală, experiența în muncă și cunoștințele lingvistice. În 
acest sens, cele mai multe puncte sunt alocate pentru niveluri ridicate de 
educație, în special o diplomă universitară. Totuși, în cazul în care candidații 
nu posedă o diplomă, admiterea în fond este, de asemenea, posibilă pe baza 
altor factori de angajabilitate, și anume dacă de pildă candidatul are o ofertă 
de angajare sau este relativ tânăr. Logica de admitere în fondul de talente 
canadian este gândită în funcție de aptitudinea de a satisface cererea în ceea 
ce privește ocupațiile care au nevoie de lucrători calificați prin intermediul 
implicării directe a angajatorului.

Criteriile utilizate în abordarea canadiană par a fi la fel de potrivite și pentru un 
potențial fond de rezervă de talente al UE. În context european, ar părea oportun 
să se definească criterii de intrare în fondul de rezervă la nivelul Uniunii, pentru 
a asigura o bază comună pentru toate statele membre. Angajatorii ar putea 
contribui la acest proces prin organizațiile multisectoriale și/sau sectoriale la 
nivel european, prin intermediul unui proces de consultare organizat de Comisie 
sau de structura care va administra fondul (a se vedea mai jos).

În contextul UE, ar fi foarte potrivită o abordare în materie de echivalare bazată 
pe rezultatele învățării, luând în considerare Cadrul European al Calificărilor 
(EQF), cu o analiză echilibrată a nevoilor de competențe în ceea ce privește 
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absolvenții de învățământ superior și persoanele instruite prin programe de 
educație și formare profesional-vocațională.  De asemenea, ar trebui să se 
țină seama și de perioada de timp pe care candidații au petrecut-o în fondul 
de rezervă și, de asemenea, să se ia în calcul dacă au sau nu posibilitatea de 
a beneficia în continuare de o formare și experiență profesională relevante în 
această perioadă. În acest sens, o inițiativă a UE cu obiective similare celor 
urmărite de Serviciile Nordice de Educație Mondială Americane5 ar putea să 
ofere opțiuni suplimentare de formare imigranților viitori și să le asigure o 
bună utilizare a competențelor.

Procesul de imigrație din Canada are o guvernanță centralizată, iar elementele 
de îmbinare cerere-ofertă nu sunt neapărat componenta-cheie. Potrivirea și 
rolul angajatorilor în identificarea candidaților în raport cu nevoile lor este 
mai ales incidentă la nivel regional, prin Programul de Nominalizare la Nivel 
Regional (Provincial Nominee Programme).

Viziunea angajatorilor: În UE, tocmai potențialul de potrivire este unul 
dintre avantajele-cheie pe care le vedem în crearea unui fond de rezervă de 
talente și ar trebui să se afle în centrul inițiativei, de exemplu prin intermediul 
unui instrument dedicat de corelare în cadrul fondului. Programul Regional 
canadian ar putea oferi o orientare pentru o abordare la nivelul UE în care 
agenții din cadrul statelor membre ar fi cei mai în măsură să stabilească ce 
candidați din fondul UE se iau în considerare pentru angajare.

În timp ce sistemul canadian operează prin alocarea de puncte care sunt 
utilizate pentru ierarhizarea candidaților și unde cei considerați de top sunt 
invitați să depună o cerere pentru permis de ședere, în UE ar fi necesară o 
abordare diferită în cadrul fondului de talente. Sistemul ar putea în continuare 
să se bazeze pe alocarea de puncte candidaților din grup, pe baza criteriilor de 
intrare de mai sus. Funcționând astfel, ar trebui să existe un rol al organizațiilor 
patronale, ca parte a unui proces de administrare a fondului de rezervă al UE, 
pentru a furniza expertiză în materie de competențe și profiluri pe care le 
așteaptă de la potențialii candidații.

Pentru a nu fi prea împovărător, acest lucru ar trebui realizat de manieră 
coordonată. Considerăm că BusinessEurope, în calitate de principală organizație 
trans-sectorială reprezentativă a angajatorilor privați la nivel european, printre ai 
cărei membri se numără și Concordia, ar trebui să fie implicată în administrare și 
gestiune. Acest lucru ar putea, de asemenea, ajuta sectoarele care se confruntă 
cu lipsuri specifice în materie de forță de muncă, precum IT&C, transporturile 
sau HoReCa, să se implice mai serios în proiectul fondului pentru a-și asigura 
satisfacerea propriilor nevoi specifice. O abordare la nivel sectorial ar putea, de 
asemenea, să fie relevantă în ceea ce privește o evaluare credibilă a competențelor 
existente și a experienței profesionale a aplicanților pentru fondul de talente și în 

5 Northern American World Education Services – program implementat inițial în Ontario cu o subvenție 
guvernamentală pentru start-up-uri și care funcționează acum ca o afacere independentă în Canada 
și SUA. Rolul său este de a evalua calificările internaționale în vederea stabilirii echivalenței cu 
programele educaționale canadiene/americane. Pe baza acestui fapt, nevoile de formare pe mai 
departe pot fi identificate pentru a completa nivelul de competențe/educație al unui imigrant cu cel 
al unui canadian/american, facilitând astfel abilitatea lor de a se angaja.
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identificarea oricărei alte formări care ar putea să se dovedească a fi necesară 
pentru a permite imigranților să atingă un nivel suficient de competențe, pe picior 
de egalitate cu cetățenii autohtoni. Ar putea fi create sinergii cu inițiativele Sector 
Skills Blueprints sau Pact for Skills în această privință.

O altă opțiune, sau una care ar putea fi utilizată în tandem cu cea sectorială, 
este de a recurge la instrumentul ESCO pentru a ajuta la identificarea 
competențelor necesare în diferite ocupații din statele membre și prin 
intermediul căruia analiza ar putea creiona competențele de bază necesare în 
diferite sectoare și, eventual, acele competențe care nu sunt îndestulătoare. 
Acest lucru ar putea fi, totodată, realizat în colaborare cu Skills OVATE al 
CEDEFOP, pentru identificarea în timp real a nevoilor de pe piața forței de 
muncă. Ar fi necesară o reflecție mai aprofundată asupra unei abordări 
coordonate, implicând organizațiile patronale sectoriale și trans-sectoriale 
și asupra instrumentelor relevante la nivelul UE (Skills OVATE și ESCO). De 
asemenea, statele membre ar trebui să își îndeplinească obligațiile de aliniere 
la ESCO, dacă nu au făcut-o deja.

ANALIZA PIEȚEI FORȚEI DE MUNCĂ INTERNE
Evaluare comparativă: Analiza pieței forței de muncă6 nu pare a fi un aspect 
de bază al abordării canadiene, deși sistemul de intrare Express Entry permite 
angajatorilor să folosească acest mecanism pentru a face angajări pe posturi 
care nu sunt ocupate de canadieni sau rezidenți permanenți – este vorba, 
așadar, despre o formă facultativă. Analizele de piață sunt utilizate în mod 
explicit ca parte a Programului pentru Lucrători Străini Temporari (Temporary 
Foreign Worker Programme) - a se vedea mai jos. Totodată, ea rămâne parte 
din Directiva revizuită privind Cartea Albastră, deși Comisia a încercat să 
limiteze utilizarea ei în propunerea sa inițială la situații de perturbări grave și 
notorii ale pieței forței de muncă, cum ar fi niveluri ridicate ale șomajului în 
anumite sectoare sau ocupații specifice. Această abordare a fost respinsă în 
cadrul dialogului tripartit.

Opinia angajatorilor: Deși analiza pieței forței de muncă poate avea un 
rol (politic), considerăm că ar fi ideal să se revizuiască Rezoluția din 1994 
a Consiliului, care stă la baza analizei pieței forței de muncă. E necesară o 
reflecție despre necesitatea acestor analize în contextul actual și, în caz că se 
ajunge la concluzia că încă sunt relevante, să se organizeze într-un mod care 
să nu stânjenească excesiv angajatorii în recrutarea lucrătorilor calificați de 
care au nevoie.

Pentru a asigura o abordare coerentă a analizei pieței forței de muncă în 
întreaga Europă, ar fi de dorit îmbunătățirea coordonării și schimbului 
de experiență între statele membre, ca parte a unui proiect de fond de 
rezervă de talente, cu implicarea strânsă a partenerilor economici și sociali. 

6 Conceptul analizei pieței forței de muncă interne se referă la toate condițiile impuse de legislația în 
vigoare prin care se urmărește acordarea priorității lucrătorilor de pe piața internă, mai înainte de 
utilizarea forței de muncă externe. O astfel de măsură este, de exemplu, necesitatea dovedirii prin 
avize sau certificate de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă a lipsei de lucrători calificați 
pentru un anume post pe piața națională, drept condiție prealabilă declanșării procesului de recrutare 
din străinătate.
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Ar fi, de asemenea, important să se clarifice care dintre sistemele de 
migrație, al UE sau cele naționale, se califică pentru analiza pieței forței de 
muncă și care dintre ele nu au nevoie să treacă printr-o atare procedură, 
de exemplu, în statele/în sectoarele și/sau ocupațiile în cazul cărora există 
deficite semnificative și notorii în ceea ce privește competențele – ținând 
seama și de existența ofertelor de muncă.

INFRASTRUCTURA LA NIVEL EUROPEAN
Evaluare comparativă: În Canada, deciziile privind acordarea de permise de 
ședere permanentă se iau la nivel federal, pe baza punctelor alocate solicitanților. 
În schimb, în contextul UE, este prerogativa fiecărui stat membru în parte să 
determine volumul de admisie, iar situația credem că trebuie să se mențină la 
fel și în cazul proiectului pentru fondul de talente al UE. Cu toate acestea, este 
probabil să fie nevoie de o structură la nivelul UE pentru gestionarea aspectelor 
operaționale ale fondului de talente.

Punctul de vedere al angajatorilor: Ar fi necesară o structură la nivelul UE 
pentru:

• coordonarea procesului de definire a criteriilor de intrare în fondul 
de rezervă

• evaluarea caracterului compatibil al solicitanților care doresc să se 
alăture

• coordonarea politicilor statelor membre în ceea ce privește analiza 
pieței forței de muncă

• menținerea la zi a informațiilor cu privire la nevoile angajatorilor în 
materie de competențe, eventual prin coordonarea contribuțiilor 
între instrumentele existente ale UE, cum ar fi Skills OVATE și ESCO

• încurajarea dezvoltării de soluții adaptate la contextul UE pentru o 
formare continuă

• gestionarea instrumentului de potrivire a cererii cu oferta de muncă.

Pentru a fundamenta dezbaterea cu privire la ce fel de structură de coordonare 
este necesară, ar fi relevant să se evalueze măsura în care instrumentele 
și structurile existente, cum ar fi Portalul EURES și inițiativa Skills OVATE a 
CEDEFOP ar putea sprijini procesul de îmbinare, precum și posibilul rol pe care 
ELA (Autoritatea Europeană a Muncii) l-ar putea avea în furnizarea de informații 
relevante. Acest lucru ar putea să includă o evaluare a măsurii în care structura 
duală a oficiilor de coordonare de la nivel european și național ar putea fi 
utilizată într-un mod similar celui în vigoare la nivelul EURES. În contextul EURES, 
există un oficiu european de coordonare, compus din reprezentanți ai țărilor 
membre, anume UE-27 plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, precum 
și din partenerii sociali europeni. Rolul oficiilor naționale de coordonare este, 
în general, jucat de serviciile naționale de ocupare a forței de muncă (ANOFM, 
în cazul României) care se coordonează cu părțile interesate relevante la nivel 
național și regional.
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Prin aceasta nu vrem să sugerăm că fondul de talente ar trebui să fie 
neapărat integrat în structura existentă a EURES, dar intuim că ar fi util să 
se analizeze dacă și în ce mod structura de guvernanță a EURES ar putea 
constitui o sursă de inspirație pentru aspectele operaționale ale fondului 
de talente. În special, ar putea exista și alte organe relevante ale agențiilor 
naționale pentru ocuparea forței de muncă respective din fiecare stat, care 
ar putea îndeplini acest rol în vederea potrivirii imigranților calificați din țări 
terțe cu un loc de muncă neocupat.

Structura de coordonare și guvernanță din spatele fondului de talente ar trebui, 
de asemenea, să încerce să completeze lacunele existente în materie de date 
în domeniul migrației economice, precum lipsa de informații actualizate în timp 
real cu privire la numărul și varietatea diferitelor categorii de imigranți ce vin în 
Europa în cadrul diferitelor sisteme naționale și în cel european.

Concluzii și recomandări

CONCLUZII

• Când vine vorba de conceperea unui fond de rezervă de talente la 
nivel european, Comisia Europeană ar trebui să urmărească crearea 
unui fond la care atât statele membre, cât și angajatorii să poată 
recurge în mod voluntar pentru a răspunde nevoilor lor în materie 
de competențe, completând pe această cale rolul pe care îl joacă 
resortisanții statelor membre, dar și mobilitatea internă a forței de 
muncă pe teritoriul UE.

• Mână în mână cu dezvoltarea unui concept de fond de rezervă 
de talente, este important să continuăm adunarea de informații 
despre piața muncii și competențe în timp real, ce vor constitui baza 
pentru funcționarea cu succes a acestuia. În paralel, este important 
să se consolideze capacitatea UE de a colecta și interpreta date 
comparabile și credibile cu privire la nevoia de imigrație din țări terțe.

• Organizațiile patronale doresc să contribuie activ și în mod 
constructiv la continuarea discuțiilor privind crearea unei rezerve 
la nivelul UE, inclusiv despre modalitățile de definire a posibilelor 
criterii de acces și despre procesul de corelare a cererii cu oferta, 
printre altele, cât și pentru găsirea celei mai potrivite soluții pentru 
stabilirea modalităților eficiente de analiză a pieței forței de muncă, 
acolo unde este cazul.

• Este vital ca angajatorii să sprijine inițiativele care urmăresc 
promovarea informării în timp real despre piața forței de muncă cu 
privire la locurile de muncă vacante și să identifice în continuare 
lacunele de informație, în special la nivel sectorial și regional, atât 
la nivelul UE cât și național, în ceea ce privește nevoile în materie 
de competențe, pentru politici de migrație mai bine adaptate cererii, 
accentul punându-se pe domeniile în care se înregistrează penuria 
cea mai acută.
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• România ar putea beneficia, prin fondul de rezervă de talente, de 
forță de muncă pentru a-și acoperi deficitele din anumite sectoare 
(HoReca, IT, etc.).

RECOMANDĂRI
Către Uniunea Europeană

1. Să formuleze o propunere privind o rezervă de talente la nivelul UE 
care să ajute statele membre și angajatorii să răspundă nevoilor lor în 
materie de competențe și care să completeze eforturile pe care le fac 
statele cu privire la creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă 
proprii și la utilizarea și gestionarea eficiente a mobilității interne.

2. Să se bazeze pe organismele și pe instrumentele existente și 
fiabile și să dezvolte un oficiu care să guverneze viitorul fond de 
rezervă într-un mod eficient și bazat pe cerere, asigurând implicarea 
adecvată a actorilor relevanți, a partenerilor economici și sociali.

3. Să exploreze o nouă abordare în privința rolului pe care îl 
are analiza pieței forței de muncă interne.  Aici este inclusă 
îmbunătățirea coordonării și a învățării reciproce între statele 
membre, pentru asigurarea unei abordări coerente a analizelor în 
întreaga Uniune.

4. Să pună în corelare directă calificările obținute în țări terțe cu 
Cadrul European al Calificărilor (EQF), pe baza unui sistem de 
rezultate ale procesului de învățământ - și concentrându-se în 
special pe țările terțe principale din care provin imigranții.

Către statele membre

5. Să se angajeze în mod voluntar în procesul de creare a unui fond 
de rezervă de talente al UE, inclusiv luând parte la acțiuni-pilot, 
ținând seama de circumstanțele de pe piețele naționale respective 
ale forței de muncă.

6. Să sprijine elaborarea unei strategii mai bine coordonate în ceea 
ce privește colectarea informațiilor statistice privind emigrația 
economică din țările terțe către statele membre, în vederea 
asigurării bunei articulări între politica UE cu privire la imigrație 
și cele naționale.

7. Să sprijine în continuare dezvoltarea cadrelor de referință pentru 
calificare, inclusiv la nivelul UE, pentru a înțelege mai bine modul în 
care calificările celor din țări terțe se pot echivala cu cele obținute în 
statele membre.

Către companii

8. Să își mențină periodic informate organizațiile reprezentative la 
nivel intersectorial și sectorial cu privire la abilitățile și profilurile pe 
care le caută, precum și la experiența diferitelor sisteme de migrație 
în vigoare, în vederea îmbunătățirii acestora, după caz.
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Resurse utile

1. Recomandările BusinessEurope pentru constituirea unui fond de 
talente la nivelul UE

2. Raportul anual al Comisiei Europene pe 2019 despre mobilitatea forței 
de muncă în interiorul UE

3. Raportul pe nivelul de ocupare a forței de muncă și dezvoltare socială

4. Raportul Eurostat pentru ultimul trimestru al 2021 despre locurile de 
muncă vacante

5. Trendurile europene pe sectoare de activitate pe următorul deceniu al 
CEDEFOP, 2015

6. Directiva UE revizuită privind Cartea Albastră

7. Rezoluția din 1994 a Consiliului Uniunii Europene pentru limitarea 
accesului resortisanților statelor terțe pe teritoriul statelor membre în 
scop de angajare în muncă

8. Cadrul European al Calificărilor - EQF

9. Inițiativa Sector Skills Blueprints a Direcției Generale Ocuparea forței 
de muncă, Programe sociale și Incluziune

10. Inițiativa Pact for Skills a DG Ocupare, PS & Incluziune

11. Portalul european ESCO

12. Portalul european Skills OVATE

—

Confederația Patronală Concordia reprezintă 14 dintre cele mai importante sectoare 
ale economiei naționale și este partener de dialog social, reprezentativă la nivel 
național. Cu o contribuție de peste 26% din PIB și un total de peste 330.000 de angajați 
în aproape 2.000 de firme mari și mici, cu capital străin și autohton, Concordia este 
singura organizație din România membră în BusinessEurope, Organizația Internațională 
a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Din poziția de partener social reprezentativ, acordăm o importanță deosebită unei 
arii largi de subiecte printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, 
digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, 
economia circulară. Investim experiența și resursele pentru ca împreună cu partenerii 
sociali să creăm o fundație solidă pentru o Românie a viitorului.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Dialogului Social în 
România”, derulat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO – 
Confederația Patronală din Norvegia. Proiectul este sprijinit de Norvegia prin Granturile 
Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului „Dialog Social - Muncă Decentă”.

https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-recommendations-eu-talent-pool-0
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-recommendations-eu-talent-pool-0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=ro&pubId=8242
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=ro&pubId=8242
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563411/3-15122021- AP-EN.pdf/4ac74706-81e8-aed6-87d0-270d4710b447
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563411/3-15122021- AP-EN.pdf/4ac74706-81e8-aed6-87d0-270d4710b447
https://www.cedefop.europa.eu/files/8093_en_0.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/8093_en_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0374_EN.html#title2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996Y0919%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996Y0919%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996Y0919%2802%29
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies
https://www.businesseurope.eu/
https://www.ioe-emp.org/
https://www.ioe-emp.org/
https://biac.org/

