
Prin Pilonul European al Drepturilor Sociale, comunitatea europeană a plasat educația 
și formarea profesională ca principii esențiale ce vor sta la baza viitoarelor priorități 
și inițiative, fapt reconfirmat de includerea acestora într-o serie de documente 
programatice subsecvente, inclusiv a celor care operaționalizează tranziția verde și 
pe cea digitală. Reducerea emisiilor și digitalizarea sunt fenomenele care în perioada 
următoare vor genera modificări pe o piață muncii deja marcată de un deficit al forței 
de muncă, atât în privința locurilor de muncă, cât și a competențelor necesare.

În acest context, accesul la programe de  educație și formare devine esențial pentru 
ca necesitățile industriei să fie în concordanță cu competențele deținute de potențialii 
candidați. Beneficiile sunt bilaterale, companiile putând beneficia de o forță de muncă 
cu un nivel de pregătire adecvat pentru specificul muncii, iar angajații fiind echipați cu 
cunoștințele necesare pentru adaptarea la schimbările de pe piața muncii. 

Există însă câteva categorii de persoane vulnerabile în ceea ce privește accesul la 
programe de educație și formare, printre acestea numărându-se persoanele angrenate 
în forme atipice de muncă și cele inactive.

BusinessEurope, partener social la nivel european ce reunește federații patronale 
naționale din 35 de țări din Europa, care reprezintă întreprinderi mari și mici, face 
o serie de recomandări care vizează componenta calitativă de integrare a acestor 
categorii pe piața muncii în noul context post-pandemic.

Ca organizație membră a BusinessEurope, Concordia se aliniază acestor recomandări, 
care sunt relevante, cu adaptare locală, și pentru România, având în vedere contextul 
național similar celui la nivel european.
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1. Recalificarea și perfecționarea – tendințe europene
Educația și formarea profesională sunt definite ca vizând înzestrarea tinerilor 
și adulților „cu cunoștințele, abilitățile și competențele necesare în anumite 
profesii sau, mai pe larg, pe piața muncii”.1 Aceste două principii au fost 
plasate în centrul construcției sociale și juste la nivel european prin Pilonul 
European al Drepturilor Sociale (2017).2 Unul dintre cele trei mari obiective 
stabilite prin această inițiativă și prin Planul de Acțiune asociat vizează ca, 
până în 2030, cel puțin 60% din adulții din Uniunea Europeană să participe 
în fiecare an în programe de formare, un obiectiv ambițios care necesită 
investiții susținute atât din partea mediului public, cât și a celui privat.3 Țintele 
referitoare la competențe și la formarea adulților au fost reconfirmate prin 
Angajamentul Social de la Porto, co-semnat de partenerii sociali europeni.

Comisia Europeană nu s-a oprit aici și a consolidat angajamentul referitor la 
formare și educație, acestea devenind elemente de bază și în Pactul Verde 
European, dar și în diverse strategii elaborate de către Comisia Europeană, de la 
noua strategie industrială, la cea pentru IMM-uri și la Strategia privind egalitatea 
de gen. Pandemia de COVID-19 a accelerat tranziția către o economie verde și 
digitalizată pentru creșterea rezilienței societăților europene în fața unor șocuri 
viitoare, și, implicit, a nevoii de a adapta competențele lucrătorilor de pe piața 
muncii la noile evoluții și tehnologii. Astfel, educația, formarea profesională, 
recalificarea, sunt părți integrante ale Comunicării „O Europă socială puternică 
pentru tranziții juste” și ale Planului de Redresare și Reziliență. Toate aceste 
documente vin să confirme importanța crucială a competențelor pentru 
îndeplinirea dezideratelor socio-economice ale UE: competitivitatea 
economică, creșterea justă, combaterea schimbărilor climatice.

Conform noii Strategii Industriale, se așteaptă ca tranziția către o economie 
cu emisii reduse de carbon să genereze peste 1 milion de noi locuri de 
muncă până în 2030, în timp ce Europa se confrunta deja în 2020 cu 1 milion 
de locuri de muncă neocupate în domeniul tehnologiei digitale.4 Printre 
recomandările incluse în Strategie în vederea asigurării unei forțe de muncă 
pregătite pentru noua economie modelată de politicile de decarbonizare și 
digitalizare se numără:

• Actualizarea Agendei 2020 pentru competențe
• Lansarea unui Pact european privind competențele
• Planul de acțiune pentru educația digitală
• Implementarea Strategiei privind egalitatea de gen5

1 Recomandarea Consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educația și formarea profesională  
 (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, p. 4.

2 European Pillar of Social Rights

3 The European Pillar of Social Rights Action Plan; Skills and equality

4 Comunicare a Comisiei  „O nouă Strategie industrială pentru Europa”, COM (2020) 102 final, p. 11.

5 Ibid., p. 12. 
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
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https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0014&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0014&from=BG
https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan/skills-and-equality_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN


Obiectivele strategice cuprinse în Pactul Verde European și în Strategia 
Industrială au fost operaționalizate printr-o serie de inițiative subsecvente, 
printre care se numără și Agenda Europeană pentru competențe. Printre cele 
douăsprezece acțiuni incluse în Agenda Europeană se numără:

• Pactul pentru Competențe (lansat la finalul anului 2020);
• propunerea pentru o Recomandare a Consiliului care să vizeze 

Educația Vocațională și Formarea;
• inițiativa Universităților Europene pentru facilitarea cooperării între 

instituțiile de învățământ superior;
• o taxonomie a competențelor pentru tranziția verde;
• conturile personale de învățare (propunere de Recomandare a 

Consiliului); 
• adoptarea unei abordări cu privire la micro-acreditări (Recomandare 

a Consiliului).
În Planul de Acțiune pentru Pilonul European al Drepturilor Sociale, se 
conturează două ținte de ordin cantitativ până în 2030, reconfirmate în 
Angajamentul Social de la Porto:

• Cel puțin 60% din adulții din UE să participe în programe de învățare 
și formare în fiecare an.

• Cel puțin 80% din adulții din UE ar trebui să aibă cel puțin competențe 
digitale de bază.6

Țintele se bazează pe cele cuprinse în Agendă Europeană pentru competențe, 
în recomandarea Consiliului cu privire la educația și formarea vocațională 
(VET) și în Rezoluția Consiliului cu privire la Spațiul European al Educației.

Cea mai recentă inițiativă a Comisiei, care își propune să consolideze măsurile 
și politicile precedente în materie de competențe, educație și formare și să 
le adune sub aceeași umbrelă, este Anul european al competențelor 2023, 
anunțat de către Președinta Comisiei în discursul din septembrie 2022 cu 
privire la Starea Uniunii.7 În parteneriat cu Parlamentul European, partenerii 
sociali și toți ceilalți actori relevanți în materie de formare a adulților, de la 
companii, la furnizorii de programe de educație și formare, lucrători și agențiile 
de ocupare, Comisia își propune o revigorare a conceptului de învățare pe 
tot parcursul vieții.8 Promovarea investițiilor în formare și perfecționare, 
susținerea persoanelor în schimbarea locului de muncă, activarea unui număr 
mai mare de persoane pe piața muncii, în special femei și tineri, cu accent pe 
cei care nu sunt nici într-o formă de educație, nici angajați, creșterea gradului 
de concordanță între competențe și cerințele de pe piața muncii, mai ales 
în contextul tranziției verzi și a celei digitale, sunt câteva dintre obiectivele 
stabilite în marja Anului european al competențelor 2023.9

6 European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience, p. 18

7 Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al   
 competențelor 2023

8 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&furtherNews=yes

9 Ibid.
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2. Formele de muncă atipice și persoanele inactive
Contractul de muncă cu normă întreagă reprezintă forma cea mai întâlnită 
de reglementare a relațiilor dintre angajator și angajat, însă tranziția digitală, 
accelerată de pandemia de COVID-19, a produs modificări sistemice pe piața 
muncii. Noile tehnologii, cum ar fi cloud-ul, conectivitatea în bandă largă 
la internet, precum și digitalizarea într-un ritm mult mai alert, estompează 
treptat diferențele între formele standard și cele atipice de muncă.10 

Formele atipice de muncă adună sub aceeași umbrelă diverse aranjamente, 
cum ar fi contractele cu normă redusă, munca de tip „on call”, temporară, prin 
intermediul platformelor, munca deghizată și chiar munca de la distanță.11 
O treime din forța de muncă din țările membre OECD și 40% din lucrătorii 
din Uniunea Europeană sunt parte a unei relații de muncă atipice.12  
În ultimii ani, în special munca prin intermediul platformelor digitale a 
cunoscut o creștere, astfel că în jur de 1-2% din forța de muncă la nivel UE 
prestează în mod regulat o muncă intermediată de platforme, în timp ce 10% 
din lucrători sunt angrenați doar ocazional într-o astfel de formă de muncă.13 

Extinderea formelor de muncă atipice a generat o serie de oportunități care 
nu pot fi trecute cu vederea, de la creșterea pieței muncii la nivel local, la 
bariere relativ scăzute de intrare pentru munca prin intermediul platformelor 
și posibilitatea persoanelor cu dizabilități sau vârstnice de a rămâne active prin 
intermediul muncii la distanță.14 Cu toate că beneficiile aduse de aceste forme 
noi de relații de muncă nu pot fi negate și au un impact pozitiv semnificativ 
asupra lucrătorilor, provocările asociate sunt pe măsură. Accesul la 
mecanisme de protecție socială adecvate, reprezentarea lucrătorilor în 
relațiile de muncă, algoritmii folosiți în management și transparența asociată 
acestor instrumente, posibilitatea de recalificare și perfecționare sunt doar 
câteva arii problematice în contextul formelor de muncă atipice.15

Posibilitatea accesării unor programe pentru recalificare și perfecționare 
se adresează și persoanelor inactive sau șomere. Din grupul persoanelor 
inactive fac parte femeile, în special cele cu responsabilități de îngrijitor, 
părinții singuri, lucrătorii mai în vârstă care ies de pe piața muncii înainte de 
vârsta de pensionare, persoanele cu dizabilități și cele care au un anumit 
profil etnic minoritar sau de imigrant.16 Tinerii care nu sunt nici angajați, nici 
într-o formă de educație sau formare (NEETs), reprezintă o altă categorie 
vulnerabilă din perspectiva oportunităților de recalificare/perfecționare.17 
Aproape o treime din  locuitorii Uniunii Europene cu vârste cuprinse între 15 și 

10 Reshaping Work – Navigating Diverse Forms of Work: How to Advance Decent and Fair Work;  
 Recovery from COVID-19: The changing structure of employment in the EU 
11 International Labour Organization, Non-standard forms of employment; Reshaping Work –  
 Navigating Diverse Forms of Work: How to Advance Decent and Fair Work

12 Reshaping Work – Navigating Diverse Forms of Work: How to Advance Decent and Fair Work

13 The digital age: Implications of automation, digitization and platforms of work and employment,  
 Eurofound report

14 Reshaping Work – Navigating Diverse Forms of Work: How to Advance Decent and Fair Work

15 Ibid. 
16 Tackling labour shortages in EU Member States, Eurofound report

17 Ibid. 
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64 de ani sunt fie șomeri, fie inactivi, dintre care doar 36%  sunt într-o formă 
de educație sau formare.18 În jur de 15% din populația inactivă citează boala 
sau dizabilitățile ca motiv pentru care nu își caută un loc de muncă, în timp ce 
17% sunt inactivi din cauza responsabilităților de îngrijitor/familiale.19

În privința persoanelor șomere, un nivel scăzut al competențelor sau un set 
de competențe învechite reprezintă unele dintre cauzele imposibilității găsirii 
unui loc de muncă.20

Deficitul de pe piața forței de muncă este una dintre principalele provocări 
cu care se confruntă angajatorii europeni. Încă din 2019, 77% din companii 
au întâmpinat dificultăți în a-și găsi angajați cu competențele necesare, iar 28 
de ocupații au fost clasificate în 2021 ca având un deficit de forță de muncă.21 
Pe lângă tendințele economice determinate de creșterile cererii de consum, 
lipsa de forță de muncă suficientă este determinată și de alți factori precum 
scăderea populației de vârstă activă din cauza îmbătrânirii, dar și a nivelului 
de participare din cauza creșterii pensionărilor anticipate sau a inactivității 
în rândul anumitor grupuri, cele mai vulnerabile fiind femeile cu competențe 
scăzute și sarcini de îngrijitor, persoanele în vârstă (mai ales pentru angajarea 
pe termen lung), persoanele cu dizabilități și migranții.22 Tendințele acestea 
vor continua să crească în următorii ani pe fondul unei rate accelerate a 
îmbătrânirii (doar 56% din populația Europei va mai fi la vârsta activă în 2070, 
comparativ cu 64% în 2019).23 Aceleași tendințe se regăsesc și în România, 
90% dintre întreprinderi indicând că întâmpină dificultăți în găsirea unor 
candidați cu competențele necesare, a doua cea mai mare cifră din UE.24  
Rata dependenței vârstnicilor în România va atinge aproape 60% în 2060, 
un procent de peste două ori mai mare față de cel din 2019, care indică o 
tendință clară de îmbătrânire a populației și, implicit, de scădere a numărului 
de persoane de vârstă activă.25

Prin urmare, pentru a păstra competitivitatea Uniunii Europene și a crește 
reziliența companiilor active pe Piața Unică, e nevoie ca măsurile și programele 
de educație și formare, inclusiv formare pe tot parcursul vieții, să fie eficient 
implementate pentru a acoperi și categoriile de persoane inactive. În acest 
mod poate fi încurajată reinserția pe piața muncii prin formarea unui set de 
competențe care se potrivesc cerințelor angajatorilor și, prin urmare, creșterea 
angajabilității pe posturi cu salarizare adecvată. Atât în privința persoanelor 
inactive, cât și a celor angajate în forme de muncă atipice, programele de educare 
și formare trebuie să le ofere șansa de a rămâne ancorați în noile cerințe în 
materie de competențe, generate de dubla tranziție verde și digitală, în deplină 

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid, p. 50.

21 Eurofound, European Company Survey 2019; European Labour Authority, Report on 
 Labour Shortages and Surpluses, November 2021, pp. 7-8. Printre sectoarele în care au   
 fost identificate deficite de forță de muncă pentru anumite ocupații se numără sănătatea,   
 industria ospitalieră, construcții, servicii, IT și securitate.

22 Tackling labour shortages in EU Member States, Eurofound report, p. 7. 
23 Eurostat, Population on 1st January by age, sex and type of projection (proj_19np).

24 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20001en.pdf

25 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=497115#Population_projections
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conformitate cu primul principiu consacrat în Pilonul European al Drepturilor 
Sociale: „toată lumea are dreptul la educație de calitate și incluzivă, formare 
și învățare pe tot parcursul vieții pentru a-și păstra și dobândi competențe 
care să le permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu 
succes tranzițiile de pe piața muncii”.26  În acest context, BusinessEurope, 
partener social la nivel european ce reunește federații patronale naționale din 
35 de țări din Europa, care reprezintă întreprinderi mari și mici, face o serie de 
recomandări care vizează componenta calitativă de integrare pe piața muncii 
în noul context post-pandemic. Având în vedere contextul național expus, 
acestea sunt relevante, cu adaptare locală, și pentru România.

3. Recomandările BusinessEurope
BusinessEurope formulează o serie de recomandări care vizează includerea 
persoanelor angajate în forme diverse de muncă, a celor inactive și șomere 
în programe de educație și formare care să asigure dobândirea unui set 
de competențe adecvat unei economii verzi și digitale. BusinessEurope a 
publicat două materiale pe această temă, Recomandările cu privire la accesul 
la formare a persoanelor inactive și șomere și Declarația cu privire la accesul 
la formare a persoanelor în forme de muncă atipice, la care Concordia, ca 
organizație membră a BusinessEurope, se aliniază.

A) PERSOANELE INACTIVE ȘI CELE ȘOMERE

Un prim aspect subliniat de către BusinessEurope în privința populației inactive 
sau șomere vizează necesitatea de a aborda subiectul activării acesteia într-un 
mod care ia în considerare particularitățile locale și regionale. Grupuri socio-
economice diferite din diverse locații au nevoi care variază, fapt care solicită 
o contextualizare și adaptare a sprijinului pentru participarea în programe 
de formare, coroborat cu consultanță și orientare în carieră. Beneficiile unei 
astfel de abordări se reflectă și în anumite Recomandări emise de către 
Consiliul Uniunii Europene pentru susținerea șomerilor pe termen lung și a 
parcursurilor de perfecționare, care pun accentul pe evaluările individuale și 
măsuri de sprijinire adaptate. 

Consilierea și serviciile de orientare sunt importante și pentru depășirea 
anumitor bariere. În general, principalul obstacol identificat în participarea 
la programe de formare îl reprezintă lipsa de motivație, aspect cu atât mai 
pregnant în cazul persoanelor inactive sau șomere. De exemplu, persoanele 
care au ajuns la vârsta de pensionare sau cele șomere ar putea fi greu de 
convins că au nevoie de educație și formare pentru a evita căderea în 
desuetudine a competențelor pe care le au deja. Totodată, un alt obstacol 
îl reprezintă imposibilitatea persoanelor inactive de a participa la programe 
de formare din cauza responsabilităților de îngrijitori. Un nivel al educației 
de bază mai scăzut aduce noi provocări în privința reintegrării pe piața 
muncii a persoanelor din acest grup, cum ar fi necesitatea unor programe de 
formare prelungite sau care se axează pe competențe precum alfabetizarea, 
aritmetica și cele digitale de bază. 

26 The European Pillar of Social Rights in 20 principles
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Mediul de afaceri european își structurează recomandările în privința accesului 
la educație și programe de formare pentru persoane inactive și șomere pe 
trei paliere principale, care vizează cei trei actori angrenați în inițiativele și 
politicile destinate facilitării acestui proces.

Către Comisia Europeană

• Statele membre trebuie sprijinite pentru a îmbunătăți serviciile 
de suport individualizate, în special identificarea formării specifice, 
care vor ajuta persoanele din această categorie să își găsească un 
loc de muncă.

• Împreună cu furnizorii de educație și formare vocațională (VET), 
executivul european ar trebui să ofere oportunități pentru o 
cooperare sporită și învățare reciprocă între serviciile publice de 
ocupare și industria serviciilor private de ocupare, municipalități, 
servicii sociale și angajatori, inclusiv prin Rețeaua PES. Comisia ar 
putea să exploreze și oportunitatea lansării unui proiect de învățare 
comparativă cu privire la colaborarea între serviciile publice și cele 
private de ocupare.

• Alături de statele membre, Comisia ar trebui să pună la punct 
strategii eficiente pentru a susține mobilitatea și tranzițiile 
juste pe piața muncii. Este esențială implicarea serviciilor 
publice de ocupare, completate de acțiunile celor private, iar 
oferta îmbunătățită pentru serviciile de formare ar trebui să fie 
concepută la nivel național, cu implicarea partenerilor sociali și 
consultarea furnizorilor relevanți de servicii sociale. Trebuie 
luate în considerare în implementarea acestor activități și sfaturile 
partenerilor sociali în privința modalităților în care autoritățile 
publice și furnizorii de servicii sociale pot sprijini activitățile care își 
propun să îmbunătățească învățarea în rândul adulților în Europa, în 
special pentru șomeri și cei din categoria NEET.

O reformă a serviciului național de ocupare, pentru a asigura suport 
individualizat, precum și input strategic pentru mobilitatea și tranziția 
între locuri de muncă, este necesară și în România.

Către statele membre

• Fiind principalii actori implicați în adoptarea și implementarea 
măsurilor de integrare a persoanelor inactive și șomere pe piața 
muncii, statele membre trebuie să colaboreze activ cu și să 
faciliteze aprofundarea cooperării între serviciile de ocupare publice 
și cele private în privința furnizării programelor de formare care 
să răspundă cerințelor de pe piața muncii. O evaluare regulată a 
gradului de eficacitate în privința contribuției la integrarea pe piața 
muncii, precum și actualizarea corespunzătoare a conținutului 
programelor de formare sunt recomandate.

• Un cadru pentru sprijin suplimentar ar putea fi necesar în special 
pentru persoanele inactive, cum ar fi servicii de îngrijire a copiilor 
accesibile și la prețuri rezonabile, orientare profesională care să îi 
ajute în identificarea și participarea la programe de formare care 
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îi vor ajuta să se reintegreze pe piața muncii.
• Este necesară analizarea modalităților de creștere a oportunităților 

de formare profesională pentru persoanele inactive și șomere, 
în concordanță cu planurile naționale de implementare pentru 
prioritățile cuprinse în recomandarea Consiliului cu privire la VET și 
cu Declarația de la Osnabruck.

• Este necesară alocarea de resurse adecvate, în linie cu 
circumstanțele de pe piața muncii la nivel național și regional, pentru 
măsuri de sprijinire pentru programe de formare individualizate, ca 
parte a programului ESF+ 2021-2027. Totodată, trebuie asigurată 
implicarea partenerilor sociali, oricând este potrivit.

Către partenerii sociali

• Trebuie să continue cooperarea cu serviciile publice de ocupare, 
ca parte a structurii de guvernanță sau nu, pentru a asigura furnizarea 
unui sprijin pentru activare eficient și în timp util, stimulând astfel 
participarea durabilă pe piața muncii.

• Angajatorii, atât la nivelul intersectorial, dar mai ales la nivel sectorial, 
ar trebui să contribuie la colectarea și analizarea datelor referitoare 
la piața muncii, care pot fi utilizate pentru actualizarea programelor 
de formare furnizate de către serviciile publice de ocupare.

La nivel național, programele de creșterea capacității partenerilor 
sociali ce urmează a fi finanțate prin FSE+ oferă o bună oportunitate 
de dezvoltare a unor mecanisme de colectare și analiză de date pentru 
contribuția la asigurarea, la nivel sectorial și intersectorial, tranziției 
juste și la dezvoltarea unor programe de activare.

B) PERSOANELE ÎN FORME DE MUNCĂ ATIPICE

BusinessEurope atrage atenția că formele de muncă atipice pot constitui 
un factor important în tranzițiile pieței muncii, dar și primul pas de la șomaj 
la integrarea în muncă și între diferite forme de muncă. Având în vedere 
acest potențial al formelor de muncă atipice, este esențial ca lucrătorii 
angrenați în aceste forme să beneficieze de oportunități de formare, în 
deplină concordanță cu tranziția verde și cea digitală și cu nevoile pe care le 
generează piața muncii, asigurând astfel angajabilitatea continuă a lucrătorilor 
și acoperirea necesităților angajatorilor.

Doar 19% dintre liber-profesioniști și 32% dintre angajații cu contracte fixe au 
beneficiat de programe de formare, conform proiectului partenerilor sociali 
europeni din 2021 dedicat competențelor, inovației și formării. Aceste cifre 
arată că de multe ori cei care au cea mai mare nevoie de educație și programe 
de formare sunt cei care au cel mai restrâns acces la astfel de oportunități. 
Există totuși și bune practici în țări precum Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, 
Țările de Jos și Elveția, unde sectorul muncii temporare beneficiază de 
fonduri dedicate formării care creează oportunități pentru dezvoltarea de 
competențe. Majoritatea acestor fonduri sunt bipartite, bazate pe contracte 
colective de muncă și gestionate de către partenerii sociali sectoriali.
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Mergând principial pe linii similare cu recomandările formulate pentru accesul la 
educație și programe de formare pentru persoanele șomere și inactive, mediul 
de afaceri european punctează următoarele aspecte referitoare la oportunitățile 
de educație și formare oferite lucrătorilor în forme de muncă atipice:

• Autoritățile publice și partenerii sociali trebuie să aibă suficientă 
flexibilitate la nivel național și regional pentru a putea orienta 
structura și conținutul fondurilor și programelor de formare în funcție 
de nevoile angajatorilor și ale lucrătorilor.

• Companiile și lucrătorii trebuie să beneficieze de sprijin și stimulente 
adecvate, atât financiare, cât și non-financiare, care să îi ajute să 
furnizeze oportunități de formare disponibile tuturor lucrătorilor, 
indiferent de forma de muncă în care sunt angrenați.

• Trebuie îmbunătățită funcționarea fondurilor bipartite dedicate 
formării, oferind astfel oportunități mai bune pentru transferabilitatea 
și portabilitatea accesului la programe de formare, un aspect 
important în mod special pentru persoanele angrenate în forme de 
muncă atipice, care își schimbă angajatorul și contractul de muncă pe 
baza muncii pe care o prestează mai frecvent.

• Trebuie luată în considerare situația specială a muncii ocazionale, 
în care lucrătorii muncesc doar un număr limitat de ore, precum și 
cea a lucrătorilor cu calificări scăzute. Îmbunătățirea accesului la 
formare pentru aceste grupuri vulnerabile presupune sprijin financiar 
din partea autorităților publice, în special atunci când este vorba de 
programe de formare care vizează un nivel de bază al competențelor. 

• În privința lucrătorilor pe platforme, accesul la programe de formare 
trebuie să fie în concordanță cu regulile și practica la nivel național. 
Statele membre și/sau partenerii sociali trebuie să faciliteze accesul 
la programe de formare/actualizare a competențelor/recalificare și 
pentru liber-profesioniștii care prestează muncă pe platforme, cu/fără 
colaborare cu furnizorii platformelor. Ar putea fi necesar și un element 
de co-investiție din partea lucrătorilor individuali pe platforme.

• Antreprenorii au nevoie și ei de acces la programe de formare, având 
în vedere rolul pe care îl joacă în dezvoltarea produselor și serviciilor 
utilizate în tranziția verde și cea digitală. Formarea inițială în materie 
de competențe antreprenoriale poate avea loc pe parcursul 
educației secundare și terțiare, însă specializarea și recalificarea ar 
putea fi necesare după aceste etape. Cu toate că finanțarea ar putea 
fi acoperită în mare măsură de către beneficiar, cu posibile stimulente 
din partea guvernului, antreprenorii ar putea avea nevoie de orientare 
și sprijin în identificarea cursurilor relevante de formare.

• Statele membre ar trebui să exploreze utilizarea resurselor disponibile 
în facilitatea de redresare și reziliență și Fondul Social European (FSE)+ 
pentru a extinde accesul la formare relevantă pentru piața muncii 
pentru persoanele în forme de muncă atipice. În ambele cazuri este 
important ca accesul la aceste fonduri să fie cât de facil și transparent 
posibil și ca partenerii sociali să fie bine implicați în acțiuni din aria lor 
de competență.
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Toate aceste recomandări sunt în egală măsură valabile și pentru România, 
mai ales că se situează printre țările din UE cu cel mai mic procent de 
adulți angrenați într-o formă de educație sau formare. Doar 4,9% dintre 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani din România au participat 
în 2021 la programe de formare și educație formală sau non-formală, o cifră 
de două ori mai mică față de media UE (10,8%).27

Dubla tranziție verde și digitală, accelerată de pandemia de COVID-19, 
generează schimbări sistemice pe piața muncii, schimbări care afectează 
angajații și angajatorii deopotrivă. Primii se pot trezi în situația în care 
competențele pe care le dețin sunt depășite și nu mai țin pasul cu noile 
tehnologii. Angajatorii se confruntă deja cu deficit pe piața muncii din cauza 
necorelării între sistemul educațional și programele de formare și cerințele 
în materie de competențe de pe piața muncii, deficit care se va adânci în 
următoarea perioadă.

Programele de educație și formare pentru specializare și recalificare 
reprezintă una dintre principalele soluții pentru criza care se conturează pe 
piața muncii, iar unul dintre cele mai importante principii după care trebuie să 
se ghideze politicile care facilitează educația și formarea este accesul tuturor 
categoriilor de lucrători la aceste oportunități. Din această perspectivă, 
șomerii, persoanele inactive și persoanele angrenate în forme de muncă 
atipice reprezintă categorii vulnerabile, care întâmpină diverse obstacole 
în accesarea acestor programe. BusinessEurope, organizația mediului de 
afaceri european, și deopotrivă Concordia, susțin implicarea tuturor actorilor 
relevanți în acest domeniu, de la Comisia Europeană, la state membre și 
parteneri sociali, pentru adoptarea unor măsuri și alocarea fondurilor necesare 
facilitării accesului categoriilor vulnerabile menționate anterior la programe 
de educație și formare, mai ales că sunt în mare măsură asigurate prin noul 
cadru financiar multianual 2021-2027 (FSE+, Tranziție Justă, etc.). Mediul 
de afaceri atrage atenția asupra importanței contextualizării și individualizării 
sprijinului oferit, atât cel financiar, cât și cel ce ține de orientarea și consilierea 
profesională, pentru a putea oferi programe adaptate cerințelor de pe piața 
muncii, venite atât din zona angajaților, cât și din cea a angajatorilor.

27 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Adult_learning_statistics
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Confederația Patronală Concordia reprezintă 16 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/
https://www.ioe-emp.org/
https://www.ioe-emp.org/
https://biac.org/

