
Camera de Comerț și Industrie a României, reprezentant 
instituţionalizat al comunităţii de afaceri din România, 
susţine necesitatea relansării învățământului profesional 
dual, prin realizarea unui proiect specific comun, în măsură 
să reflecte conjugarea acțiunilor tuturor  factorilor și 
actorilor implicați, și care să fie orientat, cu prioritate, 
către pregătirea şi gestionarea forței de muncă și
adaptarea corespunzătoare a calificărilor la nevoile 
economiei naționale.



Obiectivul prioritar al Camerelor de Comerţ şi Industrie îl 
reprezintă consolidarea sistemul educaţional românesc, 
prin aprofundarea și valorizarea parteneriatului cu  
autorităţile cu responsabilităţi în implementarea 
sistemului de învăţământ profesional dual, la nivel local, 
regional şi naţional, pentru asigurarea cadrului necesar 
dezvoltării resursei umane conform cerinţelor pieței 
muncii.



Context național

 deficit de forță de muncă calificată în meseriile solicitate 
de operatorii economici, inclusiv în cazul IMM cu capital 
privat românesc;

 tendință demografică negativă în regiunile mai puțin 
dezvoltate ale României (Nord – Est / Sud – Est);

 grad de încadrare în muncă după absolvirea actualului 
sistem de învățământ profesional de maxim 20%, 
completat de un abandon școlar de 19%;



 România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate 
de inactivitate ale populației apte de muncă din 
Uniunea Europeană, cauzată inclusiv de rata scăzută a 
relevanței absolvenților sistemului educațional actual 
pentru piața forței de muncă (77% în 2015, față de 93% 
în 2008);

 cu toate că multe firme s-au retehnologizat în ultimii ani 
la nivelul cerut de competitivitatea mondială, acestea 
întâmpină dificultăți în găsirea personal calificat care să 
folosească utilajele performante;

Context național



 firmele manifestă o reală disponibilitate de a investi în 
învățământul profesional dual cu dorința de a fideliza 
potențialii angajați;

 există interesul ca școala profesională să pregătească 
absolvenți cu competențe reale în așa fel încât să-și 
diminueze cheltuielile de pregătire a personalului.

Context național



Camerele de Comerț și Industrie au competență pentru:

 identificarea nevoilor de instruire, corelate cu cerinţele 
mediului economic;

 dezvoltarea de programe de instruire și pregătirea de 
formatori;



Camerele de Comerț și Industrie au capacitate pentru:

 planificarea, organizarea, implementarea și evaluarea 
proceselor de instruire;

 atragerea de resurse pentru dezvoltarea proceselor de instruire; 

 certificarea de competențe dobândite în mod non-formal, 
standardizarea ocupațiilor etc.



Sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie este organizat pe 
principiul teritorial, fiind singura structură reprezentativă a 
mediului de afaceri prezentă în toate județele țării.



Camerele de Comerț și Industrie judeţene sunt direct 
conectate specificului local și regional, participând activ la 
dezvoltarea durabilă a acestora, prin programe de formare 
derulate la cele mai înalte standarde calitative, prin 
intermediul unei infrastructuri adecvate (spații dedicate, 
resurse umane calificate etc.).



Camerele de Comerț și Industrie au capacitatea de 
participare la implementarea Strategiei Educației și Formării 
Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, pentru 
toate cele patru obiective strategice ale acesteia:

 îmbunătățirea relevanței sistemelor de  formare 
profesională pentru piaţa muncii,

 creşterea participării şi facilitarea accesului la programele 
de formare profesională,

 îmbunătăţirea calităţii formării profesionale și
 dezvoltarea  inovării  şi  cooperării  naţionale  şi  

internaţionale  în domeniul formării profesionale;



Implicarea în proiectarea și implementarea programelor de formare 
în sistem dual, și, punctual, desemnarea ca organisme competente 
a Camerelor de Comerț și Industrie în procesul de autorizare /
acreditare și evaluare a operatorilor economici implicați în 
formarea profesională, cu atribuţii precum:

 avizarea/certificarea persoanelor interesate în procesul de 
formare;

 sprijinirea companiilor și supravegherea formării la nivelul 
companiilor, prin administrarea calitativă a procesului;

Prioritățile Camerelor de Comerț și Industrie



 evaluarea, certificarea și dezvoltarea capacității companiilor 
de a instrui;

 înregistrarea și evidența unitară a contractelor de formare; 

 organizarea examinării / certificării; 

Prioritățile Camerelor de Comerț și Industrie



 promovarea programelor de formare;

 retragerea permisiunii de formare în caz de încălcare a legii;

 examinarea instructorilor;

 dezvoltarea conținutului de formare.

Prioritățile Camerelor de Comerț și Industrie



Camerele de Comerț și Industrie sunt singurele organizații 
care dețin capacitatea și expertiza de a asigura și dezvolta 
legătura dintre elev-școală-companie.



Camera Națională susține necesitatea elaborării unei 
reglementări privind formarea profesională, care să prevadă 
implicarea tuturor structurilor asociative interesate ale 
mediului de afaceri – camere de comerț și industrie, asociații 
patronale de ramură, clustere, alte structuri asociative ale 
mediului de afaceri, în parteneriatele dintre entitățile de 
învățământ și mediul de afaceri.



Camera Națională susţine necesitatea derulării unor 
dezbateri aprofundate, la nivel naţional, regional şi local, în 
colaborare cu ministerele de resort, Comitetele Locale de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social și principalele organizații 
reprezentative.



Actuala Metodologie de organizare și funcționare a 
învățământului dual, limitează parteneriatul la companii, 
școală și autorităţi publice locale, spre deosebire de 
modelele consacrate europene, care includ, în parteneriat, 
încă trei tipuri de entități interesate și competente: 
sindicatele, patronatele și Camerele de Comerț.



Camerele de Comerț și Industrie

 pot sprijini relaționarea dintre operatorii economici care 
organizează practică în învățământul profesional și 
Inspectoratele școlare;



Camerele de Comerț și Industrie

 au capacitatea de a sprijini autoritățile pentru 
consultarea firmelor, privind necesarul resursei umane 
calificată, datorită bazelor de date proprii care conțin 
toți operatorii economici activi din fiecare județ.



Parteneriatul public-privat în domeniul educației și 
formării profesionale ar trebui să definească și să 
propună, într-un cadru reglementat, profilele 
ocupaționale, conținutul și programul formării, în baza 
experienței pe care partenerii o dețin și a cunoașterii 
nevoilor angajatorilor, aceștia din urmă fiind cei în 
măsură să definească, în mod nemijlocit, conținutul 
pregătirii practice și teoretice, pentru a corespunde 
cerințelor lor de producție.



Camerele de Comerț și Industrie au vocația pentru 
dobândirea atribuțiilor specifice vizând:

 consultarea firmelor privind nevoia de formare profesională 
pentru o perspectivă de 3-5 ani;

 facilitarea asocierii firmelor pentru realizarea unor clase 
dedicate unei specialități  comune;

 atribuirea rolului de organisme de evaluare a competențelor;



Camerelor de Comerț și Industrie au vocația pentru 
dobândirea atribuțiilor specifice vizând:

 sprijinirea companiilor privind organizarea elementelor de 
practică și formarea tutorilor;

 dezvoltarea programelor adaptate specificului firmelor și 
evaluarea, certificarea și dezvoltarea capacității companiilor 
de a instrui;

 asigurarea relaționării între instituțiile implicate prin 
platforma partenerială proprie.



Resursa umană – unanim acceptată ca fiind valoroasă și cu 
potențial ridicat în asigurarea competitivității produselor și 
serviciilor companiilor românești, necesită o abordare integrată 
în ceea ce privește identificarea, pregătirea și valorificarea 
eficientă,  atât ca instrument de politică economică specifică 
învățământului profesional și tehnic, cât și prin implicarea și 
valorizarea opiniilor, experiențelor și competențelor tuturor 
actorilor implicați, pentru a căpăta cu adevărat relevanță în 
rezultatele economice ale României pentru următoarea 
perioadă.



Se impune reconsiderarea aplicării unei organizări 
pragmatice și responsabile a întregului sistem, astfel 
încât învățământul profesional și tehnic să ajungă la 
un grad de inserție apropiat de 100%, nivelul de 
pregătire să ajungă să corespundă celui necesar 
operatorilor economici, iar resursa umană din 
România să devină astfel un motor de dezvoltare 
economică, cu randament ridicat, pe termen mediu și 
lung.



“40% dintre angajatorii europeni au dificultăți în a 
găsi personal calificat în conformitate cu necesitățile 
companiilor pentru a se dezvolta și pentru a inova”. 

Noua agendă pentru competențe în Europa,
Comisia Europeană, 2016



“Companiile care participă la schema de învățământ
profesional dual consideră educația profesională cea
mai bună formă de recrutare a personalului”.

Ministerul Federal pentru Educație și Cercetare,
Germania



“23,7%* dintre tinerii cu vârste între 20 și 34 de ani
din România nu sunt încadrați în nicio formă de
muncă, educație sau formare profesională, rata
femeilor fiind aproape dublă față de cea a bărbaților”.

Eurostat, 2015



“Digitalizarea va crea milioane de locuri de muncă pe care 
le considerăm în prezent redundante, precum şi multiple 
formule de angajare. Fără abilităţi practice, atât 
personalul, cât şi întreprinderile vor fi pierdute şi calitatea 
vieţii va scădea”.

Joachim James Calleja, Director,
The European Centre for the Development of Vocational Training



“În scopul creării programelor de formare profesională 
adaptate secolului XXI, avem nevoie, atât de iniţiativă, 
cât şi de înţelepciune, în atribuirea de noi provocări 
convenţionalului şi mentalităţii tradiţionale întreţinute pe 
termen lung”.

Joachim James Calleja, Director,
The European Centre for the Development of Vocational Training



“Dacă ne uităm dincolo de anul 2020, există provocări 
mai  profunde, care preced criza și necesită o abordare 
reînnoită a politicilor de formare profesională și de 
învățare continuă a adulților în Europa”.

Programming document 2017-2020,
European Centre for the Development of Vocational Training, 2017



“Unele tendințe pe termen lung (cum ar fi  globalizarea, 
progresele tehnologice, proliferarea tehnologiilor IT&C) 
au fost accelerate de încetinirea creșterii economice, cu 
schimbări structurale corespunzătoare, atât în 
economie, cât şi în piaţa muncii, necesitând, în prezent, 
crearea de noi profile ocupaţionale şi dezvoltarea de 
abilităţi şi calificări corespunzătoare”.

Programming document 2017-2020,
European Centre for the Development of Vocational Training, 2017



“Preocupările au crescut atunci când aptitudinile 
profesionale au devenit incompatibile cu cererea, ceea ce 
a adâncit criza în piaţa forţei de muncă din Europa.
În acelaşi timp, îmbătrânirea demografică va conduce, în 
următoarea decadă, la o scădere progresivă, în unele ţări, 
chiar drastică, în resursele privind forţa de muncă”.  

Programming document 2017-2020,
European Centre for the Development of Vocational Training, 2017



“Multe dintre competențele necesare pe piața globală
a secolului 21 sunt competențe tehnice, deprinse în
învățământul profesional și tehnic. Lipsa excelenței în
aceste domenii e un cost economic pentru națiuni”.

Mark Phillips, Profesor Emerit,

Universitatea de Stat din San Francisco



“Două treimi dintre copiii care intră astăzi în
învățământul primar vor avea locuri de muncă
inexistente în prezent”.

Programming document 2017-2020,
European Centre for the Development of Vocational Training, 2017



“Prejudecata împotriva învățământului profesional este 
disfuncțională. Este distructivă pentru copiii noștri.

Aceştia ar trebui să beneficieze de oportunitatea de a fi 
instruiţi în sensul talentelor şi aptitudinilor înnăscute, 
decât să fie condamnaţi să practice meserii pe care le-ar 
considera lipsite de importanţă”.

Tony Wagner, Expert,

Universitatea Harvard
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