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Abstract

O viață activă pe piața muncii presupune, pe lângă existența de locuri de muncă,
o educare și o formare continuă a adulților. Indiferent de vârsta avută, fiecare persoană
are nevoie de noi cunoștințe, pe care le poate obține fie prin autoinformare, fie prin
participarea la cursuri de formare profesională. Dezvoltarea tehnologică și
informațională condiționează învățarea pe tot parcursul vieții, fapt pentru care, în ultimii
ani, s-a pus tot mai mult accentul pe educarea și pe formarea continuă a adulților, în
acest sens fiind înființate numeroase Centre de Formare Profesională, unele atrăgânduși cursanții prin implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, ceea ce a
însemnat participarea gratuită a adulților la diverse cursuri de specializare,
perfecționare, (re)calificare. Articolul evidențiază importanța educării și formării
continue a adulților raportându-ne la avantajele economice și sociale care derivă din
aceasta. Articolul analizează câteva dintre aspectele educării și formării continue a
adulților care favorizează participarea activă pe piața muncii, concluzia fiind aceea că,
pentru o viață profesională activă, este nevoie de stabilirea unor relații între angajatori,
angajați, formatori și educabili.
Cuvinte Cheie: educare, formare continuă a adulților, piața muncii, viață activă, programe

de formare, învățare pe tot parcursul vieții
JEL Classification: E24, I23, I25, J01, P46

Introducere
Indiferent de vârstă, pentru o viață activă pe piața muncii, este nevoie de educare
și formare continuă, cu atât mai mult, cu cât evoluția tehnologiei și societatea cunoașterii
aduc permanente schimbări pe plan profesional. Formarea continuă aduce avantaje reale
atât persoanei beneficiare, cât și întregii societăți.
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Pentru a face față provocărilor economice actuale și viitoare, Europa are nevoie
de o forță de muncă educată în mod continuu și calificată la cele mai înalte standarde.
Adulții cu studii medii și cu calificări reduse constituie o resursă ce poate fi perfecționată
prin intermediul educării și formării profesionale continue, diminuându-se astfel numărul
șomerilor adulți, întrucât, adesea, șomajul în rândul adulților apare și ca urmare a
nivelului redus de formare. Firmele angajatoare trebuie să conștientizeze faptul că, de
cele mai multe ori, costurile necesare formării profesionale continue a adulților sunt
semnificativ mai reduse decât cele aferente angajării de personal.
Educarea și formarea profesională continuă constituie o resursă valoroasă pentru
facilitarea inserției șomerilor și a persoanelor inactive pe piața muncii. Persoanele apte să
lucreze, dar cărora nu li s-a dat șansa să facă acest lucru, nu trebuie să se considere inutile,
ci trebuie să fie canalizate spre formarea profesională continuă. Aceasta, mai ales că, în
ultimii 8-9 ani, cei care aparțin unor grupuri vulnerabile au putut beneficia de calificare/
recalificare/ perfecționare gratuită în cadrul Centrelor de Formare Profesională a
Adulților și a altor instituții de stat și private care au obținut fonduri nerambursabile
pentru ajutorarea adulților în scopul plasării eficiente a acestora pe piața muncii
(anofm.ro, 2017).
Educarea nu se finalizează odată cu finalizarea studiilor de licență, masterat sau
doctorat. Aceasta se realizează pe tot parcursul vieții, deoarece mereu apar noi provocări
și perspective profesionale. Nu există o vârstă specifică învățării, ci există metode diferite
de învățare specifice fiecărei etape. Ofertele de formare sunt atât de multe și de permisive,
încât doar cei care nu doresc să învețe, nu pot acumula informații suplimentare. Este
important de știut că fiecare ofertă de formare profesională continuă reprezintă o
provocare.
Într-o societate aflată în continuă expansiune, educarea și formarea profesională
nu este un moft, este o necesitate a tuturor celor care nu se mulțumesc cu un nivel de trai
limitat și care înțeleg că este nevoie de formare constantă pentru a face față
competitivității. Enumerarea avantajelor educării și formării profesionale continue pentru
o viață activă pe piața muncii nu este un elogiu adus educării, ci este beneficiu adus
întregii societăți.
Stadiul cunoașterii
Formarea profesională continuă presupune dezvoltarea/perfecționarea abilităților
și competențelor profesionale de bază, dar și dobândirea unor noi calificări profesionale
utile în exercitarea profesiei deținute. Aceasta se realizează în mod continuu, fiind
cunoscută din punct de vedere terminologic și ca învățare/educare/formare pe tot
parcursul vieții, ca învățare/educare/formare permanentă sau ca formare vocațională.
Casanova (2003) definește formarea profesională continuă drept „o formare a
cărei obiectiv major este acela de a pregăti oamenii pentru locul de muncă”, ceea ce ne
îndreptățește să privim această formă a învățării ca pe un deziderat al unei vieți active pe
piața muncii. Învățarea continuă, cunoscută ca învățarea pe tot parcursul vieții (LLL), este
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definită ca fiind formată din „toate activitățile de învățare desfășurate, cu scopul
îmbunătățirii cunoștințelor, abilităților și competențelor dintr-o perspectivă personală,
civică, socială sau pentru ocuparea forței de muncă” (Eurostat, 2016, p. 9). Aceeași
definiție este prezentată și în Legea Educației Naționale (art. 328).
Învățarea continuă se dezvoltă în orice moment. Informațiile pot fi acumulate din
reviste și articole de specialitate, de pe diverse site-uri, bloguri, din cărți, dar și de la
traineri/mentori, personal abilitat in anumite domenii de interes. Educarea și formarea
profesională continuă nu implică numai resurse financiare, adică sume de bani alocate
participării la activități de educare și formare profesională. Cei interesați de un anumit
domeniu se pot informa gratuit apelând la diverse mijloace de informare. Desigur că
există informații care se primesc doar contra-cost, însă aceia care își doresc să se
formeze/perfecționeze vor găsi mereu o posibilitate de a intra în posesia acelor informații
(Mitulescu et al., 2014-2015).
Statutul ocupațional, nivelul de educație, vârsta, abilitățile, categoria ocupațională
influențează și determină participarea la educarea și formarea continuă a adulților.
Accesul la învățarea continuă a șomerilor, persoanelor inactive și angajaților în meserii
cu nivel de calificare scăzut este mai limitat, deoarece, adesea, cursurile de educare și
formare continuă sunt oferite de companii sau sunt plătite de cei interesați de dobândirea
de noi cunoștințe în domenii majore de interes. Însă, persoanele inactive pe piața muncii
nu își permit să aloce anumite sume de bani unor cursuri de acest gen, singura lor
oportunitate reprezentând-o cursurile de (re)calificare/perfecționare/ specializare
finanțate din fonduri nerambursabile (Mitulescu et al., 2014-2015).
Muncitorii cu calificare scăzută pot fi sprijiniți să învețe continuu, nu doar de către
angajatori, ci și de către stat. Recunoașterea învățării informale ca formă a educării și
formării continue a adulților va determina creșterea numărului de persoane plasate pe
piața muncii (CEDEFOP, 2016, p. 34). Politicile care vizează sprijinirea învățării pe tot
parcursul vieții trebuie să aibă în vedere faptul că, în momentul în care angajații nu se
simt confortabil în anumite medii de învățare către care sunt direcționați, apare rezistența
la învățare (CEDEFOP, 2016, p. 17).
Una dintre soluțiile reformării pieței muncii constă în dezvoltarea învățării active
pe tot parcursul vieții. Educarea și formarea continuă a adulților sunt esențiale pentru
dezvoltarea socială și economică a unei țări (Eurostat, 2015, p. 158). Altfel spus, educarea
și formarea continuă a adulților asigură tranziția către societatea cunoașterii (Eurostat,
2016, p. 4). Până în anul 2020, la programele destinate educării și formării continue a
adulților trebuie să participe cel puțin 15% dintre adulții statelor membre ale Uniunii
Europene. Feedback-ul primit de la angajatori, apropiați sau alte persoane interesate de
perfecționarea adulților, le permite acestora să identifice „noi obiective provocatoare și
adecvate atunci când cele anterioare sunt atinse, stabilindu-se astfel condițiile pentru o
învățare continuă” (Hattie, 2014, p. 159).
Printre beneficiile educării și formării continue a adulților din perspectiva
integrării acestora pe piața muncii amintim:
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➢ creșterea numărului de persoane active pe piața muncii și, implicit, diminuarea
ratei șomajului în rândul adulților (25-64 ani);
➢ corelarea permanentă a educării și formării continue cu nevoile existente pe piața
forței de muncă;
➢ adaptabilitate mai mare din partea angajatorilor, aceștia asigurându-le angajaților
cursuri de formare profesională continuă în scopul perfecționării profesionale, astfel încât
randamentul acestora să fie maxim;
➢ dobândirea de noi cunoștințe, care permite perfecționarea într-un anumit domeniu
de activitate;
➢ transmiterea de cunoștințe optime pentru integrarea și mobilitatea adulților pe
piața forței de muncă, ceea ce va determina o dezvoltare economică semnificativă etc.
Dacă vorbim despre dezavantajele formării continue a adulților, probabil că
inutilitatea unora dintre cursurile de formare profesională a adulților ar reprezenta cel mai
mare dezavantaj al absolvirii acestora. Această situație este determinată adesea din slaba
sau chiar absenta corelare între cursurile de formare profesională continuă și cerințele
pieței muncii.
Metodologie
În elaborarea articolului s-a pornit de la premisa că educarea și formarea
profesională a adulților reprezintă un deziderat al unei vieți active pe piața muncii,
întrucât șomerii trebuie să beneficieze de formare continuă pentru o mai rapidă inserție
pe piața muncii. Obiectivul principal al cercetării constă în analizarea programelor de
formare continuă a adulților din România.
Pe lângă informațiile teoretice sintetizate din literatura de specialitate și prezentate
în cadrul articolului, metoda de cercetare utilizată este analiza și interpretarea datelor
statistice privind educarea și formarea continuă a adulților, în special a celor aflați în
căutarea unui loc de muncă.
Rezultate și discuții
Din perspectiva educării și formării continue a adulților, integrarea României în
Uniunea Europeană a adus noi oportunități pentru sprijinirea adulților și plasarea acestora
pe piața muncii. România beneficiază astfel de numeroase fonduri nerambursabile pentru
educarea și formarea continuă, în special a celor care provin din grupuri vulnerabile,
precum șomerii, persoanele inactive pe piața muncii, persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă, minoritățile etnice, victimele violenței domestice etc. Rămâne însă de văzut
dacă România a valorificat aceste fonduri și dacă au avut loc schimbări vizibile în ceea
ce privește educarea și formarea continuă în rândul adulților.
Conform datelor statistice prezentate de Eurostat, se poate vorbi de o evoluție
privind învățarea pe tot parcursul vieții a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de
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ani, la nivelul statelor care fac parte din Uniunea Europeană. Datele din Tabelul 1 se
referă la toate formele de educare și formare continuă destinate adulților. Pentru o analiză
cât mai concretă a evoluției numărului de adulți care au beneficiat de formare continuă,
am luat ca ani de referință anii 2000, 2005, 2010 și 2015. Dacă privim aderarea în UE ca
determinantul creșterii numărului de cursuri de formare continuă a adulților, constatăm
că, în cazul Croației, creșterea procentuală semnalată în perioada 2010-2015 este de doar
0,1%. Până la sfârșitul anului 2010, România trebuia să aibă 10% dintre adulți beneficiari
ai cursurilor de formare continuă. Stat membru al Uniunii Europene de la data de 1
ianuarie 2007, România pare dezinteresată și de această dată în ceea ce privește educarea
și formarea continuă a unui număr mare de adulți, procentul învățării pe tot parcursul
vieții fiind de doar 1,3% în anul 2015, cu 0,3% mai mic decât cel înregistrat în 2005
(înainte de a face parte din Uniunea Europeană).
Media procentuală a învățării pe tot parcursul vieții în UE a fost de 10,7% în anul
2015, cu 1,1% mai ridicată decât cea din anul 2005 și superioară cu 1,4% decât celei din
anul 2010. La capitolul învățării adulților pe tot parcursul vieții, statele al căror procent
este mai ridicat în anul 2015 decât obiectivul formării continue a adulților până în anul
2020 (de 15%) sunt: Danemarca (31,3%), Franța (18,6%), Luxembourg (18,0%), Țările
de Jos (18,9%), Finlanda (25,4%), Suedia (29,4%), Regatul Unit (15,7%). Dintre toate
statele membre ale UE, România se clasează pe ultimul loc privind indicatorul analizat.
Dacă nu se iau măsuri rapide privind participarea la formarea continuă a adulților,
România nu va atinge pragul de 15% nici la sfârșitul anului 2020.
Tabelul 1. Învățarea pe tot parcursul vieții în Uniunea Europeană
Statul
2000
2005
2010
2015
UE
9,6%
9,3%
10,7%
Belgia
6,2%
8,5%
7,4%
6,9%
Bulgaria
1,3%
1,6%
2,0%
Republica Cehă
5,6%
7,8%
8,5%
Danemarca
19,4%
27,4%
32,6%
31,3%
Germania
5,2%
7,7%
7,8%
8,1%
Estonia
6,6%
6,0%
11,0%
12,4%
Irlanda
7,4%
7,0%
6,5%
Grecia
1,0%
1,9%
3,3%
3,3%
Spania
4,5%
10,8%
11,2%
9,9%
Franța
2,8%
5,9%
5,0%
18,6%
Croația
2,1%
3,0%
3,1%
Italia
4,8%
5,8%
6,2%
7,3%
Cipru
3,1%
5,9%
8,1%
7,5%
Letonia
7,8%
5,4%
5,7%
Lituania
2,8%
6,1%
4,4%
5,8%
Luxembourg
4,8%
8,5%
13,5%
18,0%
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Ungaria
2,9%
3,9%
3,0%
7,1%
Malta
4,5%
5,2%
6,2%
7,2%
Țările de Jos
15,5%
15,9%
17,0%
18,9%
Austria
8,3%
12,9%
13,8%
14,4%
Polonia
4,9%
5,2%
3,5%
Portugalia
3,4%
4,1%
5,7%
9,7%
România
0,9%
1,6%
1,4%
1,3%
Slovenia
15,3%
16,4%
11,9%
Slovacia
4,6%
3,1%
3,1%
Finlanda
17,5%
22,5%
23,0%
25,4%
Suedia
21,6%
17,4%
24,7%
29,4%
Regatul Unit
20,5%
27,6%
20,1%
15,7%
Sursa: date preluate de pe site-ul http://ec.europa.eu/eurostat/ și prelucrate de autor
Pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din România sunt
publicate, periodic, date statistice privind numărul cursurilor de formare gratuite
planificate. În perioada 2010-2015, au fost planificate anual peste 2.000 de programe de
formare gratuite, majoritatea fiind destinate șomerilor, scopul acestora constând în
facilitarea accesului șomerilor pe piața muncii (Graficul 1). Cele mai multe programe de
formare gratuite au fost planificate pentru anul 2010 – 2.397, 90,65% dintre acestea fiind
destinate șomerilor. În 2015, numărul programelor de formare gratuite s-a diminuat,
ajungând la 2.146, din care 97,95% au avut ca beneficiari șomerii.
Graficul 1. Programe de formare gratuite în România, planificate în perioada
2010-2015
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Sursa: date statistice preluate de pe site-ul www.anofm.ro și prelucrate de autor
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Potrivit datelor prezentate în Graficul 2, din cele 2.146 de cursuri planificate
pentru anul 2015, 341 au fost de inițiere (15,89%), 1.566 au fost de (re)calificare
(72,97%), 120 au fost de perfecționare (5,59%), iar 119 au fost de specializare (5,55%).
Cursurile de (re)calificare sunt cele mai căutate de adulți, în urma absolvirii aceștia putând
practica o meserie. Aceste (re)calificări sunt destinate absolvenților de studii medii
(minim 10 clase), care doresc să devină: ospătari, barmani, croitori, contabili, brutari,
secretari, maseuri, designeri pagini WEB, asistenți de gestiune, administratori rețele etc.
Există trei categorii de cursuri de (re)calificare: de nivelul 3 – 1080 de ore, de nivelul 2 –
720 ore și de nivelul 1 – 360 ore (Dănciulescu, 2016).
Graficul 2. Cursuri planificate pe forma de pregătire în România, în perioada
2010-2015
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Sursa: date statistice preluate de pe site-ul www.anofm.ro și prelucrate de autor
Până la finalul anului 2014, la operațiunile finanțate din Fondul Structural
European (FSE), au participat 290.144 șomeri, dintre care 138.517 au fost bărbați și
151.627 au fost femei (Tabelul 2). Dintre persoanele inactive pe piața muncii, la
operațiunile finanțate din FSE, au participat 508.992 persoane. Numărul persoanelor de
sex feminin este mai mare, aceasta fiind urmarea aplicării și respectării principiului
egalității de șanse. Pe axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața
muncii – au beneficiat de sprijin 874 persoane din rândul șomerilor și 166.490 persoane
inactive, ceea ce evidențiază un interes real pentru educarea și formarea continuă a
adulților în scopul menținerii unei vieți active pe piața muncii. Pentru modernizarea
serviciului public de ocupare, nu au existat operațiuni finanțate din FSE, ceea ce atrage
atenția asupra lipsei de interes privind acest aspect, care ar fi putut reprezenta un
important factor integrator pe piața muncii.
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Tabelul 2. Numărul șomerilor și persoanelor inactive care au participat la
operațiunile finanțate din FSE, până pe 31 decembrie 2014
Axa prioritară
Număr total de șomeri
Număr total de persoane
inactive
Bărbați
Femei
Total
Bărbați
Femei
Total
1. Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii economice şi
67
81
148
54.257
66.415
120.672
dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere
2. Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa
503
371
874
74.269
92.221
166.490
muncii
3. Creşterea adaptabilităţii
lucrătorilor şi a
1.737
2.173
3.910
11.757
17.683
29.440
întreprinderilor
4. Modernizarea serviciului
0
0
0
0
0
0
public de ocupare
5. Promovarea măsurilor
123.543 126.983 250.526
43.221
61.290
104.511
active de ocupare
6. Promovarea incluziunii
12.663
22.011
34.674
32.789
55.090
87.879
sociale
Total
138.513 151.619 290.144 216.293 292.699 508.992
Sursa: date statistice preluate de pe site-ul www.fonduri-ue.ro și prelucrate de autor
Dat fiind faptul că „necesarul de formare reiese din amploarea schimbărilor”
(Mihai, 2011, p. 111), formarea continuă a adulților este mai mult decât o condiție
elementară a diminuării ratei șomajului, fiind, fără niciun dubiu, o oportunitate a
dezvoltării personale și profesionale, în vederea integrării sociale și a favorizării creșterii
economice.
Creșterea economică este influențată de o serie de factori macroeconomici
(Cristea și autorii, 2010; Cristea și Drăcea, 2010), dar și de influența conjuncturii piețelor
externe. Însă, sporirea numărului de adulți care vor urma cursuri de formare pe tot
parcursul vieții va influența, cu siguranță, expansiunea numărului de antreprenori.
Experiența profesională și cunoștințele adulților formați vor genera idei noi de afaceri,
care să asigure nu doar traiul antreprenorilor, ci care să angajeze și forță de muncă, cu
impact real asupra creșterii economice pe baze productive și nu doar în baza consumului.
Crearea de programe de pregătire continuă dedicate celor care doresc să devină
antreprenori poate reprezenta o modalitate eficientă de încurajare a antreprenoriatului și
de creștere economică.
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Concluzii
Fiind resursele cele mai importante din societate și din companii, resursele umane
sunt cele care merită și care au nevoie de formare profesională continuă, indiferent de
costuri. Societatea informațională și evoluțiile tehnologice din ultimul deceniu au generat
dorința de cunoaștere a celor interesați de anumite domenii de activitate și au făcut
aproape obligatorie formarea profesională a adulților, astfel încât aceștia să facă față
schimbărilor permanente care au loc în societate și la locul de muncă. Adulții au beneficiat
de educare și de formare profesională inițială, anii de școală și experiența dobândită la
locul de muncă creând cadrul propice educării și formării profesionale continue.
Cu toate că interesul pentru educație a scăzut în ultima perioadă, situație datorată
dezechilibrelor existente pe piața muncii, companiile trebuie să găsească factori
motivatori care să declanșeze dorința formării în rândul celor din această grupă de vârstă.
Există companii, mai ales din rândul multinaționalelor, care, anual, investesc sume
apreciabile pentru formarea continuă a angajaților, de perfecționarea acestora depinzând
succesul întregii companii. Aceia care beneficiază de formare gratuită sunt obligați să
lucreze o anumită perioadă în cadrul companiei plătitoare. În cazul demisionării, angajații
formați trebuie să restituie suma alocată formării.
Deși Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Centrele de Formare
Profesională a Adulților au implementat numeroase proiecte pentru ajutorarea celor
defavorizați și pentru inserția rapidă a acestora pe piața muncii, profitând de fondurile
nerambursabile, adulții aparținând grupurilor defavorizate au început să fie sceptici în
ceea ce privește utilitatea acestor cursuri, unii dintre ei absolvind mai multe cursuri de
formare profesională gratuite în ultimii ani, fără niciun rezultat. În momentul de față,
utilitatea unor asemenea cursuri este dificil de demonstrat, mai ales că multe dintre
acestea nu sunt în deplină concordanță cu cerințele existente pe piața forței de muncă. Cu
toate ca educarea și formarea continuă a adulților constituie un subiect abordat adesea în
mediul public, în România, eficiența programelor de formare a adulților este destul de
redusă.
Formarea continuă a adulților reprezintă încă o provocare pentru instituțiile de
stat și pentru cele private. Realizarea în România a unor campanii de promovare a
importanței acestui tip de formare nu doar că ar schimba mentalități, ci ar ajuta la
prosperitatea și echilibrul României din punct de vedere financiar, cultural, psihologic și
social.
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