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Cuprins


EVENIMENTE INTERNE
 PROIECTE 
 Întâlnirea regională – Regiunea Sud-Vest

 Proiecte
 Întâlniri regionale
în cadrul proiectului
“Learn, for a better
life!”

 Conferinţe


 Conferințe și grupuri
de lucru
 Bruxelles
 Budapesta
 Sofia
 Luxembourg

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), în calitate de
Coordonator Național pentru Implementarea Agendei Europene
pentru Educația Adulților, a organizat în data de 29 aprilie
2015, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe
Sociale, prima întâlnire regională (Regiunea Sud-Vest) „Obiective, strategii și direcții de acțiune în educația și formarea
profesională”, în cadrul proiectului “Learn, for a better life!”.
În cadrul evenimentului au fost abordate teme referitoare
la competențe și rolul pe care acestea îl au în educația și formarea
profesională, Standardul International de Clasificare a Educației,
sistemul IMI, portofoliul Europass, precum și alte subiecte de
actualitate din domeniul formării profesionale.

 Întâlnirea regională – Regiunea Sud-Est
Autoritatea Națională pentru Calificări a organizat în data
de 14 mai 2015, în cadrul aceluaiși proiect, la Universitatea
„Ovidius” din Constanța, a doua întâlnire regională (Regiunea
Sud-Est) - „Obiective, strategii și direcții de acțiune în educația și
formarea profesională”.
Pe parcursul întâlnirii au fost abordate următoarele teme:
 -Rolul competențelor în educația și formarea profesională
actuală;
 - Platforma Electronică pentru Educația Adulților în Europa –
EPALE;
 -Portofoliul EUROPASS – pașaport în sprijinul mobilității pe
piața europeană a muncii;

 -Standardul ocupațional pentru educație și formare
profesională – instrument de asigurare a calității în
educație;
 -Rolul și activitatea Comitetelor Sectoriale în
educația și formarea profesională a adulților;
 -Piața unică a Uniunii Europene - Sistemul de
informare al pieței interne (IMI);
 -Standardul internațional de clasificare a educației ISCED – F 2013 - modalitatea de aplicare în sistemul
universitar;
 -Registrul Național al Calificărilor din Învățământul
Superior – metode de raportare;
De asemenea, membrii echipei de proiect din
cadrul ANC au încercat să identifice, cu sprijinul
participanților, modalitățile optime de atragere a
adulților în procesul de educație și formare profesională
continuă, precum și principale metode de creștere a
calității în domeniul formării profesionale.
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În vederea consultări cu reprezentanții grupului
țintă din regiunea Sud-Est cu privire la utilitatea
proiectului “Learn, for a better life!” Autoritatea
Națională pentru Calificări a organizat în data de 10
iunie 2015 la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești,
cea de-a treia întâlnire regională din seria celor 8
evenimente regionale planificate în cadrul proiectului.
Pe agenda evenimentului s-au înscris teme care au avut
în vedere: Cadrul Național al Calificărilor și corelarea la
Cadrul European al Calificărilor; Platforma dedicată
educației adulților-EPALE; Utilizarea EUROPASS în scopul
asigurării mobilității absolvenților de programe de
educație și formare profesională pe piața europeană a
muncii; Sistemul IMI; Recunoașterea calificărilor
dobândite în contexte nonformale și informale;

 Întâlnirea regională (Regiunea Nord-Vest)
În data de 23 iunie 2015, a avut loc la Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
cea de-a patra întâlnire regională dedicată creșterii
gradului de conștientizare a părților interesate și a
beneficiarilor direcți privind oportunitățile de învățare în
rândul adulților.

Principalele subiecte de dezbatere au vizat: necesitatea
și importanța Cadrului Național al Calificărilor, Sistemul
IMI, Standardul ocupațional ca instrument de asigurare
a calității în educația și formarea profesională a
adulților, RNCIS-RNCP, prezentarea proiectului “2015Finacial support for the EQF-NCP in Romania”.

 CONFERINTE 
 Conferința “Management și administrarea
universităților”
În data de 17 aprilie 2015, a fost organizată la
Biblioteca Națională a României din București,
Conferința
națională
”Management
și
administrarea universităților”, la care au participat
și reprezentanți din partea ANC.
Evenimentul a fost organizat de UEFISCDI, în
cadrul proiectului “Internaționalizare, echitate și
management universitar pentru un învățământ
superior de calitate (IEMU)”, principalul obiectiv
fiind acela de a contribui la creșterea calității în
sistemul de învățământ superior, în contextul
European al Procesului Bologna, prin îmbunătățirea
abordării strategice a universităților din România,
iar principalul scop este acela de a crește
capacitatea managerială a comunității academice.
 “Consorțiul de Inginerie Economică din
România”
În perioada 15-16 mai 2015, Universitatea
“OVIDIUS” din Constanța împreună cu Academia Navală
”Mircea cel Bătrân”, au organizat “Consorțiul de
Inginerie Econimică din România”, care a făcut parte din
seria de activități desfășurate cu ocazia împlinirii a 25
de ani de la înființarea Universității “OVIDIUS” din
Constanța. Printre invitații la acest eveniment a
participat și un reprezentant ANC. Temele principale de
discuție au vizat sincronizarea Planurilor de Învățământ
din Domeniul Inginerie și Management, informații cu
privire la programele de doctorat din domeniul
Inginerie și Management, potențialul conducătorilor de
doctorat din domeniul Inginerie și Management.

 „Conferința
INCERC”

aniversară

INCD

URBAN-

În perioada 13-15 mai 2015, un reprezentant din
partea ANC a participat la conferința aniversară a INCD
URBAN-INCERC, organizată cu ocazia împlinirii a 65 de
ani de cercetare în construcții, economia construcțiilor,
arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială.
Printre activitățile desfășurate pe parcursul
conferinței s-au numărat: Cercetarea în arhitectură,
Provocări și soluții inovatoare pentru eficiență
energetică, Probleme actuale ale dezvoltării teritoriale
durabile în România.

 „Conferința Națională a Asociației Române
pentru Tehnica de Securitate”
Asociația Română pentru Tehnica de Securitate a
organizat ce de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale a
Asociației Române pentru Tehnica de Securitate, cu
tema “Securitatea astăzi”, întâlnire la care au fost
invitați să participle și reprezentanți din partea
Autorității Naționale pentru Calificări. Pe parcursul
evenimentului au fost dezbătute subiecte de actualitate
precum: conformitatea, certificarea și verificarea
conformității în Securitate prin prisma raportului
calitate/preț, rolul aplicării normelor și standardelor în
generarea costului de investiție și al celui privind durata
de viață a unui sistem de securitate.

 „Conferința Națională
a Asociației Române pentru
Tehnica de Securitate”
Asociația pentru Învățare Permanentă, împreună
cu ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. FP din Italia, au organizat în
data de 4 iunie 2015, Laboratorul transnațional
“Prevenirea și combaterea fenomenului NEET la nivel
local și european: parteneriate și politici”, la care a fost
prezent și un reprezentant din partea ANC. Scopul
evenimentului a fost acela de a identifica noi strategii,
abordări și instrumente de lucru, pentru a preveni și
combate fenomenul NEET.
Totodată s-a discutat despre importanța
cooperării între instituțiile responsabile din domeniul
educației și formării profesionale, precum și din
domeniul integrării pe piața forței de muncă, în vederea
combaterii fenomenului NEET(Tineri neîncadrați
profesional și care nu urmează niciun program
educațional sau de formare).

EVENIMENTE EXTERNE
 Conferinte si grupuri de
lucru 
 „30th meeting of the
European
Qualifications Framework Advisory Group”
În perioada 14-16 aprilie 2015, un reprezentant
din partea ANC a participat la cea de-a 30-a reuniune a
Grupului Consultativ privind Cadrul European al
Calificărilor, organizată la Bruxelles.
Principalele discutii au vizat cresterea
constientizarii în rândul actorilor decizionali cu privire
la importanța corelării cererii de pe piața muncii cu
oferta de muncă, adică absolvenții tuturor formelor de
educație, problematica angajabilității, precum și
problematica recunoașterii diplomelor.

 „Sixth meeting of the ET2020 Working
Group on Adult Learning”
Grupul de lucru privind educația adulților
ET2020 a organizat cea de-a 6-a întâlnire, la Bruxelles
în perioada 21-22 aprilie 2015. La acest eveniment au
participat și reprezentanți din cadrul ANC, persoane
desemnate să reprezinte România în cadrul acestui
grup de lucru.
Principalele teme de discuție au vizat: Programul
WG AL Work 2015, Trecerea în revistă a ultimelor
politici de dezvoltare, Prezentarea raportului privind
seminarul OER and ICT in AL de la Oslo, Studiu privind
analiza politicilor privind educația adulților și efectul
lor la nivel European.

 „Thirty-first meeting of the European
Qualifications Framework Advisory Group”
În perioada 27-28 mai 2015, a fost organizată
cea de-a 31-a reuniune a Grupului Consultativ privind
Cadrul European al Calificărilor, organizată la Bruxelles,
la care a participat și reprezentantul României din
partea Autorității Naționale pentru Calificări.
În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate
rapoartele de referențiere ale Elveției și României.

 „Cooperation between Education and the

World of work: Focus on Work based Learning”
 În perioada 11-12 IUNIE 2015, la Budapesta,
Ungaria, a avut loc conferința regională „Cooperation
between Education and the World of work: Focus on
Work based Learning”, la care a participat și un
reprezentant din cadrul ANC.
Aceasta întâlnire face parte din activitățile
derulate de Rețeaua Tematică de învățare la locul de
muncă(NetWBL), ca are ca principal scop sprijinirea
învățării la locul de muncă, în domeniul profesional și
tehnic, în învățământul superior dar și în domeniul
uceniciei.
Conferința și-a propus să îmbunătățească
schimbul de cunoștințe și informații cu privire la
învățarea la locul de muncă, cu sprijinul unor experți din
instituții și organizații din domeniul formării
profesionale.

 „Seventh meeting of the ET2020 Working
Group on Adult Learning”
În perioada 21-22 aprilie 2015, la Bruxelles, a fost
organizată cea de-a 7-a întâlnire a Grupului de lucru
privind educația adulților ET2020. La eveniment au
participat și reprezentanți din cadrul ANC, care
reprezintă România în cadrul acestui grup de lucru.

 „Referencing International
Qualifications to the EQF”

Sectoral

În perioada 16-17 iunie 2015, la Sofia, Bulgaria, a
avut loc întâlnirea grupului de lucru pentru EQF, la care
a participat și un reprezentant din partea Autorității
Naționale pentru Calificări. Tema principală de discuție a
vizat corelarea calificărilor internaționale sectoriale la
Cadrul European al Calificărilor.

 „Upskilling Unemployed Adults”
În data de 25 iunie 2015, la Bruxelles, a fost
organizat un eveniment care a avut ca temă centrală de
discuție perfecționarea adulților șomeri, punându-se
accent pe provocările și oportunitățile creșterii și
dezvoltării competențelor adulților șomeri. Printre
invitați, s-au numărat reprezentanți ai organizațiilor
implicate în domeniul educației, formării și ocupării
forței de muncă, astfel că și ANC a fost reprezentată la
acest eveniment.

 Annual Conference „Lifelong Learning.
Paving the way for learning and qualifications”
EUCIS-LLL(European Civil Society Platform on
Lifelon Learning) a organizat în data de 16 iunie, la
Luxembourg, conferința anuală “Învățarea pe tot
parcursul vieții. Susținerea metodelor de învățare și
calificare”, la care au participat și reprezentanți din
cadrul ANC. Scopul principal al conferinței a fost acela
de a formula propuneri și recomandări cu privire la
viitorul educației și formării de la nivel European,
precum și pentru strategiile naționale în domeniul
învățării pe tot parcursul vieții, într-o perioadă în care la
nivelul UE sunt revizuite și actualizate politicile din acest
domeniu. Pe parcursul evenimentului, participanții au
avut ocazia de a identifica eventuali parteneri pentru
propriile initiative și idei în ceea ce privește
implementarea unor proiecte.
Cea de-a doua parte a evenimentului a fost
reprezentată de o sesiune de training cu privire la
Erasmus+, care a vizat identificarea oportunităților
oferite de acest program, noile obiective propuse și
activitățile în desfășurare.
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