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INTRODUCERE
Procesul de internaţionalizare a comerţului, contextul
global al tehnologiei şi, mai mult decăt toate, societatea
informaţională, au mărit posibilităţile de acces la informaţii şi
cunoştinţe. În acelaşi timp, acestea au avut drept consecinţă
modificări în organizarea muncii şi a competenţelor. Această
tendinţă a mărit incertitudinea pentru multe persoane, iar pentru
unii a condus chiar la o situaţie intolerabilă, de excludere.
Alegerea pentru o societate bazată pe cunoaştere necesită
investiţii în dezvoltarea resurselor umane pentru a încuraja
angajaţii să dobândească noi competenţe şi să accepte mobilitatea
ocupaţională. În acelaşi timp, este important să se promoveze
calitatea atunci când se fac angajări şi să se dezvolte strategii de
învăţare şi de formare profesională pe tot parcursul vieţii, în
beneficiul cât mai multor oameni.
Strategiile pentru îmbunătăţirea accesului la învăţare şi la
formare profesională pe tot parcursul vieţii, în scopul de a elimina
deficitele de competenţă, trebuie să asigure coordonarea
responsabilităţilor partajate ale autorităţilor publice, ale
partenerilor sociali şi ale indivizilor, cu contribuţia
corespunzătoare din partea societăţii civile. Partenerii sociali sunt
solicitaţi să negocieze măsuri de îmbunătăţire a educaţiei şi
formării profesionale continue, precum şi de mărire a capacităţii
de adaptare a acestora1.

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA),
Asigurarea calităţii formării profesionale a adulţilor în România, Bucureşti, 2002, p. 7,
document realizat în cadrul planului comun de acţiune adoptat de Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor împreună cu asistenţa tehnică
germană din cadrul Proiectului „Promovarea formării şi ocupării în România”,
Colectiv de lucru: Alexandru Modrescu, Ana Elena Costin ş.a.
1
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Noile oportunităţi apărute solicită din partea fiecărei
persoane un efort de adaptare, şi în special de construire a
propriilor calificări pe baza "blocurilor" de cunoştinţe dobândite
în momente de timp şi situaţii diferite. Învăţământul şi formarea
profesională, indiferent dacă se desfăşoară în cadrul unui sistem
formal de învăţământ, la locul de muncă sau în mod informal,
reprezintă pentru fiecare cheia necesară controlului viitoarei
cariere şi a dezvoltării personale.
Investirea în dezvoltarea resurselor umane şi valorificarea
superioară a acestora contribuie la asigurarea competitivităţii şi la
evitarea pierderii locurilor de muncă. Într-o societate, locul
fiecărui individ va fi determinat de capacitatea sa de a învăţa şi de
a stăpâni cunoştinţele fundamentale. "Relaţiile de învăţare" vor
deveni dominante în structura viitoarei societăţi.
Propunerea unui model universal valabil ar putea fi sortită
eşecului, datorită diversităţii situaţiilor naţionale, rolului esenţial al
individului în construcţia societăţii învăţării, diversităţii sociale şi
culturale şi, în general, inadecvării soluţiilor globale. La nivelul
Uniunii Europene politica este centrată pe identificarea opţiunilor
disponibile pentru învăţământ şi formare profesională, oferind
sugestii, propunând linii directoare şi formulând obiective menite
să susţină şi să suplimenteze politicile naţionale destinate
învăţământului şi formării profesionale. Responsabilitatea pentru
toate acestea revine în primul rând autorităţilor naţionale,
regionale şi locale. Obiectivul nu este de a impune reguli comune,
ci mai degrabă, pe baza unor largi dezbateri, de a identifica puncte
de convergenţă şi acţiuni capabile să facă faţă provocărilor
curente.
În contextul european, obiectivul esenţial al
învăţământului şi formării profesionale este perceput ca asigurare
a dezvoltării personale şi integrării cetăţenilor europeni în
societate prin împărtăşirea de valori comune, valorificarea
moştenirii culturale şi promovarea auto-încrederii.
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Cercetarea întregii problematici generate de necesitatea
corelării cerinţelor în continuu schimbare ale pieţii muncii şi ale
nevoilor şi cerinţelor individuale de formare profesională cu
activităţile furnizorilor de formare profesională a adulţilor, ne-a
dus la concluzia că identificarea problemelor specifice şi a
soluţiilor pentru rezolvarea acestora se pot rezolva numai pe baza
abordării sistemice a procesului de formare profesională a
adulţilor. O astfel de abordare se concluzionează în analizarea
interdependenţelor dintre toate elementele care formează sistemul
formării profesionale şi dintre acesta şi mediul său, respective
piaţa muncii.
În acest scop, întreaga cercetare a fost orientată pentru a
găsi răspunsuri la următoarele întrebări:
 Care sunt nevoile, dorinţele individuale de formare
profesonală?
 Cine sunt solicitanţii cursurilor de formare profesională
şi ce motivaţie au?
 Gradul în care activitatea furnizorilor de formare
profesională a adulţilor răspunde solicitărilor pieţei muncii?
 Care sunt efectele activităţii de formare profesională a
adulţilor?
 Care sunt factorii care influienţează procesul de
formare profesională a adulţilor?
 Care sunt căile care pot duce la implementarea
soluţiilor adecvate pentru îmbunătăţirea continuă?
Fiecare componentă constituie un spaţiu de cercetare cu
elemente specifice şi relativ autonome dar, într-o strânsă
interdependenţă. În opinia nostră, procesul de formare
profesională a adulţilor, prin conţinutul şi scopurile sale, nu poate
fi decât un rezultat al cercetării sistemice şi, în acelaşi timp, un
domeniu al acesteia.
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Procesul de formare profesională a adulţilor (FPA) are o
serie de particularităţi, determinate de condiţiile în care se
organizează şi se desfăşoară, cum sunt:
 Transformările structurale pe plan economic, social şi
politic;
 Modificările de amploare în structura profesională a
populaţiei;
 Imposibilitatea obţinerii unor informaţii complete şi
operative despre evoluţia pieţei muncii;
 Informaţii insuficiente privind perspectivele dezvoltării
economice şi sociale;
 Aderarea României la Uniunea Europeană.
Studierea particularităţileor menţionate ne-au dus la
concluzia că numai luând în calcul toate elementele şi interrelaţiile
dintre acestea se poate obţine “un tablou” unitar care să prezinte
“întregul, totalitatea şi interdependenţele”.
Abordarea sistemică a cercetării presupune, în opinia
noastră, şi un interes sporit al cercetătătorilor pentru tratarea
pluridisciplinară, interdisciplinară şi transdisciplinară.
În prezenta lucrare, pe lângă argumentele aduse în
favoarea unei abordări sistemice a activităţii de formare
profesională a adulţilor, se prezintă şi premisele şi metodologia
unei astfel de abordări.
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CAPITOLUL I.
NECESITATEA, ORGANIZAREA,
STRATEGIILE ŞI POLITICILE FORMĂRII
PROFESIONALE A ADULŢILOR ÎN ROMÂNIA
I.1. Necesitatea obiectivă a procesului de formare
profesională a adulţilor în România
Fenomenele economice, sociale, politice şi de altă natură
devin din zi în zi tot mai complexe ca urmare a faptului că în
evoluţia societăţii româneşti se acumuleză permanent numeroase
probleme nerezolvate. În acest context, un loc însemnat îl ocupă
capitalul uman ca factor cu o influienţă hotărâtoare la succesul
economic. Agenda Lisabona 2000 preciza că „răspunsul la
provocările globalizării, la schimbările demografice şi la inovaţia
tehnologică, precum şi la reducerea bugetelor publice constă în
sporirea eficienţei în folosirea resurselor umane. Strategia
Lisabona2 (Agenda Lisabona/ Procesul Lisabona) propune ca
scopuri finale creşterea economică, coeziunea socială şi ocuparea
forţei de muncă prin urmărirea unor obiective intermediare
2 Strategia
Lisabona a fost adoptată de Consiliul European
extraordinar din 23-24 martie 2000 si reînnoită de către Consiliul European de
la Bruxelles din 22-23 martie 2005. Ea reprezintă un set de obiective, domenii
prioritare de acţiune, ţinte şi măsuri, pentru orientarea politicilor europene de
creştere economică şi ocupare a forţei de muncă prin care să se realizeze
obiectivul strategic al Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă şi
dinamică economie bazată pe cunoaştere. Consiliul a recunoscut că educaţia,
formarea profesională şi încadrarea într-un loc de muncă sunt parte integrantă
a politicilor economice şi sociale necesare transformării economiei Europei.
(Sursa: http://www.tvet.ro/index.php/ro/educatie-si-formare-profesionala-ineuropa/ accesat online la data de 17 iunie 2012).
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referitoare la avansarea procesului educaţiei şi inovare, creştera
cheltuielilor cu cercetarea, dezvoltarea, liberalizarea serviciilor
industriale şi creşterea gradului de ocupare. Scopul Strategiei
Lisabona este recuperarea decalajului economic dintre Statele
Unite ale Americii (SUA) şi Uniunea Europeană (UE) pe baza
cunoaşterii. Conceptul include inovaţia, societatea informaţională şi
cpitalul uman.
Noua strategie Europa 2012 (Agenda Lisabona de după
Agenda Lisabona (2010 UE 2020)), sprijinită în special de ţările
occidentale ale Uniunii Europene, îşi propune promovarea
„creşterii economice bazate pe cunoaştere“ şi crearea de locuri de
muncă pe termen lung prin subvenţionarea de către statele
naţionale a aşa numitelor „tehnologii verzi“.
Rezultă că în elaborarea şi realizarea strategiilor de
dezvoltarea economică durabilă condiţia de bază o formează
capitalul uman. Conceptul are o istorie relativ îndelungată.
În lucrarea „Avuţia naţiunilor” (Smith, 2011), Adam Smith, deşi
nu foloseşte în mod expres termenul de capital uman, ideea se
desprinde din textele care fac referire la „capacităţile dobândite şi
folositoare ale tuturor locuitorilor sau membrilor societăţii”
văzute ca fiind cheltuieli restituite împreună cu un profit (Schultz,
1961, pp:12-17). În aceeaşi lucrare, A. Smith compară un om
pentru a cărui instruire s-a cheltuit multă muncă şi mult timp cu
orice maşină scumpă, dar performantă.
Conceptul capital uman a intrat în literatura de specdialitate
din domeniul economic prin studiile lui G. Beker (premiul Nobel
1992), I. Mineer şi Theodore Shultz (premiul Nobel 1979).
Definiţiile date conceptului capitalului uman nu au fost
întotdeauna convergente. Varietatea definiţiilor a fost şi rezultatul
modului în care s-a interpretat conceptul, s-a admis sau respins de
lumea academică sau de clasele politice.
Din studierea efectuată am reţinut definiţiile semnificative
şi utile în tratarea temei noastre.
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T. Schultz, care a introdus termenul de capital uman l-a
caracterizat astfel: “toate abilităţile umane ca fiind fie înnăscute,
fie dobândite, calităţi care sunt valoroase şi pot să sporească prin
anumite investiţii, fac parte din capitalul uman” (Schultz, 1961,
pp:12-17).
D. Bartolo apreciază capitalul uman ca o “estimare a
abilităţii unei persoane de a produce venituri prin muncă”
(Bartolo, 1999, p:212).
Bogdan Voicu (2009), defineşte capitalul uman ca fiind
format din capitalul educaţional şi capitalul biologic3.
În dicţionarul economic se formulează două definiţii ale
capitalului uman4:

stocul de cunoştinţe profesionale, deprinderi,
abilităţi şi de sănătate care pot conduce o persoană la sporirea
capacităţilor sale creative şi, implicit a veniturilor scontate;

capacitatea oamenilor de a produce în mod
eficient bunuri materiale şi servicii;
M. Bulgaru defineşte capitalul uman ca fiind “acea
capacitate specific omenească ce exprimă totalitatea aptitudinilor
fizice, intelectuale, psihice şi morale ale omului de a acumula
cunoştinţe, experienţe, deprinderi, de a inova, inventa în scopul
crearii de bunuri materale, valori spirituale şi alte valori umane
puse în slujba umanităţii” (Bulgaru, 2003, p:98).
Prelucrarea informaţiilor obţinute în documentarea
teoretică referitoare la tema cercetată ne-a dat posibilitatea să
sintetizăm principalele idei după cum urmează:
 Cheltuielile pentru învăţământ, formare profesională
sunt o avansare de produs intern brut întrucât se regăsesc în
pregătirea profesională a celor care au urmat diferite forme de
învăţământ. Învăţământul asigură în perspectivă o producţie de
„un fel deosebit” în funcţie de cerinţele pieţii muncii. Luând ca
element de comparaţie efectele se pot identifica asemănări între
3
4

Http://www.revistacalitateavietii.ro/2004/cv-1-2-04/11.pdf
Dicţionar de ştiinţe economice, Editura Arc, Bucureşti, 2006, p. 107.
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cheltuielile pentru învăţământ şi investiţiile pentru achiziţionarea
de utilaje, construcţii etc. Atât unele cât şi celelalte contribuie la
creşteri ale productivităţii şi a producţiei.
 Cu cât gradul de instruire a populaţiei este mai ridicat
cu atât cresc spiritul de iniţiativă, creativitatea şi performanţele.
De aceea principalul obiectiv al orcărei forme de învăţământ
constă în pregătirea oamenilor pentru a fi inventivi, pentru a avea
curajul şi imaginaţia necesare descoperirii unor noi soluţii, pentru
a fi receptivi la schimbări în domeniile în care vor lucra.
Rezultă că învăţământul asigură o producţie deosebită,
necesară perfecţionării şi folosirii eficiente a capitalului fix.
De aceea cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea
învăţământului, a învăţării continue sunt considerate o investiţie în
om sau investiţie în resurse umane.
În opinia noastră,
investiţiile în om au unele
particularităţi care le deosebesc de investiţiile materiale.
Principalele deosebiri identificate de noi în cadrul cercetării sunt
prezentate în tabelul 1.1.
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