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FORMARE PENTRU EXCELENȚĂ

Aproximativ jumătate din forța de muncă a Europei a 

beneficiat de educație și formare profesională (VET). 
Drept rezultat, datorită personalului format corespunzător, 

având competențe actualizate, companiile și organizațiile sunt 

mai puternice și mai competitive. În plus, acestea contribuie la 

creșterea economică inteligentă și durabilă.

Cursurile personalizate, stagiile de învățare la locul de muncă, 

uceniciile și programele de formare la locul de muncă urmăresc 

să elibereze potențialul profesional al tuturor participanților prin 

îmbinarea teoriei cu practica. VET prezintă o atractivitate 
din ce în ce mai mare atât pentru angajatori, cât și pentru 

personalul acestora. Acest tip de educație și formare este 

disponibil în fiecare domeniu, de la știință și inginerie până la 

sănătate și finanțe, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Săptămâna europeană a competențelor profesionale se 

organizează pentru a demonstra aspectele pozitive ale VET și a 

prezenta exemple concrete de excelență și calitate.

CÂTE CEVA PENTRU FIECARE – Iată ce-ați 
putea deveni datorită educației profesionale

 ■ Programator

 ■ Inginer specializat în mecatronică

 ■ Profesionist din domeniul vânzărilor

 ■ Asistent în domeniul sănătății

 ■ Patiser

 ■ Organizator de evenimente



CE  ARE  DE  CÂȘT IGAT 
ORGANIZAȚ IA  DUMNEAVOASTRĂ?

Găsirea și atragerea personalului potrivit poate fi un proces 

dificil, în special în condițiile în care toată lumea se află în 

căutarea talentelor de vârf. Este în favoarea dumneavoastră să 

le asigurați oportunități de formare celor nou-angajați, pentru a 

dobândi competențele și cunoștințele necesare.

Oferiți-le angajaților existenți programe de formare continuă, 

cursuri de perfecționare sau oportunitatea de a își forma 

competențe noi. Sporindu-le competențele profesionale, 

organizația dumneavoastră devine mai eficientă și mai 

competitivă. În plus, angajații mulțumiți și competenți sunt, în 

general, mai fideli, deci veți putea reduce din costurile aferente 

recrutării și angajării.

CE  AU DE  CÂȘT IGAT  CURSANȚ I I ?

Educația și formarea profesională asigură competențele, 

calificările și experiența de care au nevoie oamenii pentru 

a își spori șansele de angajare. Acest tip de educație și 

formare îi poate ajuta să își dezvolte competențele, evoluând 

profesional astfel încât să întrunească cerințele angajatorului 

lor.

Uceniciile și învățarea la locul de muncă ușurează tranziția 

de la educație la piața muncii, iar VET facilitează adesea 

mobilitatea profesională a oamenilor între diferite țări sau 

sectoare. De asemenea, cursurile de VET pot permite obținerea 

unor diplome de învățământ superior dacă se stabilesc 

parcursuri flexibile.

În condițiile actuale, în care atât de mulți absolvenți își găsesc 

cu greu un loc de muncă, VET poate oferi o rută accelerată 

spre angajare. De asemenea, angajații cu experiență pot urma 

cursuri profesionale pentru a ține pasul cu noile evoluții, pentru 

a își adapta competențele aferente profesiei sau pentru a se 
recalifica în vederea unei profesii noi.



FORMARE –  ANGAJARE  –  CAR IERĂ

ANTREPRENORIAT

1   Diana (23 de ani), o tânără din Scoția, conduce o 

întreprindere socială de succes, care sprijină tineri din 

întreaga sa țară. În timp ce urma studii în domeniul 

afacerilor, ea a absolvit un program de ucenicie pe tema 

leadershipului și a inițiativei în rândul tinerilor.

FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ

2   Miguel (18 ani), un inginer ucenic de la o companie 

petrolieră din Spania, petrece trei zile pe săptămână 

la facultate și două lucrând la proiecte practice la o 

rafinărie de petrol locală. Deși sectorul a cunoscut o 

perioadă de recesiune, formarea la locul de muncă îi 

conferă un avantaj pe piața muncii.

ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

3   În Malta, Tahima (52 de ani) a profitat de oportunitatea 

de a trece la industria cinematografică prin formare 

profesională. Datorită unor cursuri privind construcția 

decorurilor și tehnicile de filmare și de utilizare a luminii, 

ea a dobândit competențele necesare pentru o carieră 

nouă.



ALĂTURAȚ I -VĂ  SĂPTĂMÂNI I 
EUROPENE A  COMPETENȚELOR 
PROFES IONALE

Urmând a se desfășura la Bruxelles și în întreaga Europă 

în perioada 5-9 decembrie 2016, Săptămâna europeană 

a competențelor profesionale va fi primul eveniment de acest 

tip. Descoperiți cum pot competențele profesionale de la toate 

nivelurile să sprijine inovarea și competitivitatea, sporind 

perspectivele de angajare ale oamenilor.

Organizatorii încurajează părțile interesate din toate țările UE 

și din țările partenere să desfășoare evenimente proprii pe 

aceeași temă la nivel local, regional sau național, pe parcursul 

anului și în timpul Săptămânii. Printre ideile apreciate se numără 

conferințe tematice, campanii sau zile ale porților deschise 

privind formarea profesională inițială sau continuă. Iată câteva 

exemple:

 ■ competiția EuroSkills 2016, la Göteborg, Suedia 

(30 noiembrie-4 decembrie);

 ■ companiile și școlile organizează zile ale porților deschise 

pentru cursanți și pentru familiile acestora;

 ■ Cedefop organizează un concurs de fotografie online.

Accesați site-ul nostru pentru a descoperi cum puteți participa 

la un eveniment sau cum puteți organiza o activitate proprie 

pe durata Săptămânii europene a competențelor profesionale.



Mai multe informații

Săptămâna europeană a competențelor 
profesionale
5-9 decembrie 2016

Site web: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek

E-mail: EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

Twitter: #CompetenteProfesionaleUE

Inițiative conexe

Noua agendă pentru competențe în Europa
Garanția de competențe
Alianța europeană pentru ucenicii
Pactul european pentru tineret
Garanția pentru tineret
Erasmus+
Fondul social european
Drop’pin@EURES
Primul tău loc de muncă EURES

Parteneri

Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale)
Fundația Europeană de Formare
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