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1. O NOUĂ Piață – Angajați 
NOI – Cerințe NOI



2. Politica educațională

I. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE CARE INSPIRĂ ORGANIZAȚIILE DIN
ÎNTREAGA LUME SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ COMPETENȚELE ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

În domeniul competențelor, planul de acțiune prevede ca până în 2030 cel puțin 60% din toți adulții din UE să
participe în fiecare an la formare.

II. Comisia a publicat noua versiune a Clasificării europene a aptitudinilor, competențelor, ocupațiilor și
calificărilor (ESCO);

III. CONCEPTE DE ABILITĂȚI ȘI CUNOȘTINȚE ECOLOGICE: ETICHETAREA CLASIFICĂRII ESCO;

Etichetarea conceptelor de abilități și cunoștințe drept verde urmează o metodologie bazată pe un proces în 3 pași, care
combină etichetarea și validarea umană și utilizarea algoritmilor de învățare automată (ML).

Pentru al doilea pas, este dezvoltat un Clasificator ML pentru a extrage abilitățile ecologice din toate abilitățile ESCO.

În cadrul ierarhiei cunoștințelor care se bazează pe Clasificarea Standardelor Internaționale a Educației (ISCED-F), majoritatea
competențelor etichetate ca verzi fac parte din următoarele grupuri:

❖ Inginerie, producție și construcții. Exemplele includ: tipuri de turbine eoliene, materiale de instalare durabilă, standarde de
emisii;

❖ Științe ale naturii, matematică și statistică. Exemplele includ: principii ecologice, conversie a biomasei, oceanografie.



Cuprinsul Comunicării

1. Universitățile - o trăsătură distinctivă a modului nostru de viață european;

2. Obiectivele strategiei europene pentru universități;

3. Un nou cadru pentru consolidarea cooperării europene;
3.1. Patru proiecte emblematice pentru stimularea dimensiunii europene în învățământul superior și cercetare; 

3.2. Un sprijin financiar adecvat pentru învățământul superior și cercetare;

4. Călăuze ale stilului nostru european de viață;
4.1. Consolidarea calității și relevanței pentru competențe de viitor;

4.2. Promovarea diversității, a incluziunii și a egalității de gen;

4.3. Promovarea și protejarea valorilor democratice europene;

5. Actorii gemeni ai schimbării la tranziția verde și digitală;
5.1. Dezvoltarea abilităților, competențelor și inovației tehnologice pentru tranziția ecologică;

5.2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor în promovarea inovației pentru tranziția digitală; 

6. Factori ai rolului de leadership global al Europei;

7. Acțiuni pentru înfăptuirea monitorizării și guvernării;

8. Concluzie: calea de urmat;

V. Comunicarea

Comunicarea Comisiei privind Strategia Europeană pentru universități



European Degrees au fost menționate ca o cerință a anilor 
ce urmează de către președinta Comisiei Europene la 

Summitul pe Educație din 09 decembrie 2021

și

Recomandarea privind strategia pentru învățământ superior 

Mobilitatea forței de muncă pe piața europeană în 2030



Diploma Europeană – cerințe  

❖ Recunoscută în piața muncii;

❖ Să permită angajarea oriunde;

❖ Să fie dobandită prin programe scurte organizate în țări diferite;

❖ Să fie axată pe rezultatele învățării standardizate;

❖ Digitală

❖ Portabilă

❖ Înregistrată național/European

❖ Bazata pe: sistemul nou și ML/IA



Sistemul European  



EQF



EU

degree

Diplomă &

Europass Supliment

Europass

Modele de standarde /

programe de calificare profesională pe 

domenii ISCED/ISCO

Competențele comune din modele 

de standarde/programe de studii preluate din  ESCO

Rezultate ale învățării comune stabilite pentru competențele ESCO

Sau de ESCO 

Asigurarea calității prin instituții EU specializate pe domenii ISCED

Cerere pe piața muncii europene de DE și pregătirea mobilităților

Educația și Calificarea



1. Educație

2. Arte/Istorie

3. Științe 

Sociale

4. Administrație 

și management

5. Științe 

Naturale

6. IT

7. Inginerie

8. 

Agricultură

9. Sănătate

QA

Sistem de QA organizat pe instituții și 9 domenii ISCED

Sistem de QA ISCED



ESCO și Machine Learning – ML (Învățarea Automată)

❖ Caută noi concepte și oportunități;

❖ Detectează competențe și ocupații duplicate;

❖ Identifică relații dintre ocupații și competențe;

❖ Identifică relații dintre competențe;

❖ Clasifică noile competențe verzi, antreprenoriale și de cercetare;

❖ Sprijină experții în actualizarea ESCO;



Exemplul 1 

Scop: Evitarea ocupațiilor/competențelor duplicate

Modelul ML presupune:

❖ Un Input: O nouă competență ESCO și 

descrierea aferentă

❖ Un Output: Un indicator bazat pe similitudinea 

semantică dintre input și ceea ce există deja în 

ESCO  

Ce se întâmplă după utilizarea ML? 

1. Filtrarea indicatorilor

2. Validarea manuală de către experți:

❖ Un expert validează

❖ Un expert aprobă

❖ Un alt expert validează și verifică în cazul în care există 

discrepanțe.

3. Eliminarea duplicatelor existente și etichetarea lor ca ”obsolete”. 

Acește concepte nu mai sunt utilizate, ele fiind înlocuite pe piața 

muncii.



Exemplul 2 

Scop: Identificarea relațiilor dintre ocupații și competențe

Modelul ML presupune:

❖ Un Input: O nouă competență ESCO și 

descrierea aferentă

❖ Un Output: Un indicator bazat pe analiza 

locurilor vacante din EURES și descrierea lor

Ce se întâmplă după utilizarea ML? 

1. Filtrarea indicatorilor

2. Validarea manuală de către experți:

❖ Un expert validează

❖ Un expert aprobă

❖ Un alt expert validează și verifică în cazul în care există 

discrepanțe.

3. Maparea noii competențe cu ocupațiile din ESCO



Exemplul 3 

Scop: Clasificarea competențelor verzi

Modelul ML presupune:

❖ Pasul 1: Introducerea competențelor necesare 

pentru a trăi, a dezvolta și a susține o 

societate și care reduc impactul negativ al 

omului asupra mediului (Cedefop, 2012)

❖ Pasul 2: Clasificarea lor de către mașină (ML)

❖ Pasul 3: Compararea și validarea

Ce se întâmplă după utilizarea ML? 

1. Clasificarea competenței pe una dintre cele două traiectorii:

1. Stânga – Competența nu este verde;

2. Dreapta – Competența este verde



Exemplul 4 

Scop: Utilizarea “contextului” pentru noi ocupații

Modelul ML presupune:

❖ Un Input: Introducerea unei ocupații noi 

împreună cu noi ”contexte” alăturate 

ocupației;

❖ Un Output: Un indicator bazat pe fiecare 

”context” adus ocupației;

Ce se întâmplă după utilizarea ML? 

1. Filtrarea indicatorilor

2. Noi ocupații pe baza noilor ”contexte”

3. Validarea manuală de către experți:

❖ Un expert validează

❖ Un expert aprobă

❖ Un alt expert validează și verifică în cazul în care există 

discrepanțe.

4. Aprobarea noii ocupații și introducerea ei în ESCO



Exemplul 5 

Scop: Maparea competențelor cu ocupațiile din ESCO

Modelul ML presupune:

❖ Un Input: Introducerea unei competențe în 

orice aplicație care utilizează ESCO;

❖ Un Output: Un indicator bazat pe relația 

dintre competența introdusă și ocupațiile 

din ESCO;

Ce se întâmplă după utilizarea ML? 

1. Filtrarea indicatorilor 

2. Maparea competențelor cu o ocupație din ESCO

3. Validarea manuală de către experți:

❖ Un expert validează

❖ Un expert aprobă

❖ Un alt expert validează și verifică în cazul în care există 

discrepanțe.



Comisia Europeană utilizează în prezent ML în:

❖ Clasificările Naționale ale Ocupațiilor pentru a mapa toate ocupațiile 
la ESCO;

❖ EURES pentru a studia noi concepte și pentru a clasifica joburi 
existente în piață;

❖ EUROPASS pentru a mapa competențele/experiența cu ceea ce este 
în ESCO;



Utilizarea ML în EURES

Modelul ML presupune:

❖ Un Input: Un anunț pentru un loc de muncă 

cu ceea ce ar trebui să facă angajatul;

❖ Un Output: Ocupația din ESCO aferentă 

listării, precum și competențele ocupației;

Ce se întâmplă după utilizarea ML? 

1. Modelul analizează anunțul locului de muncă (cine anunță, ce ocupație, ce competențe)

2. Modelul extrage ocupația conform ESCO și competențele;

3. Modelul clasifică ocupația și competențele cu CV-urile din platformă;

4. Modelul oferă feedback utilizatorilor cu noi oportunități de angajare, conform datelor din CV;

NOTĂ. Cu cât informațiile din CV sunt mai apropiate de ESCO, cu atât indicele de potrivire este mai mare.



Utilizarea ML în clasificările naționale ale ocupațiilor, inclusiv COR

Modelul ML presupune:

❖ Un Input: O ocupație din COR, spre 

exemplu;

❖ Un Output: Gradul de potrivire cu o 

ocupație din ESCO;

Ce se întâmplă după utilizarea ML? 

1. Modelul analizează ocupația din COR

2. Modelul specifică gradul de potrivire cu o ocupație/ mai multe ocupații din ESCO;

3. Modelul informează, spre exemplu utilizatorii EURES, cu privire la gradul de potrivire a ocupației din COR cu cea din 

ESCO;

NOTĂ. Ocupațiile care se regăsesc doar în Clasificările Naționale, au un grad foarte redus de potrivire cu cele din ESCO;



Utilizarea ML în EUROPASS

Modelul ML presupune:

❖ În stânga: Sugestii de competențe 

(completate automat) din ESCO 

pentru utilizatori;

❖ În jos: Sugestii de competențe 

digitale din ESCO (conform 

DigComp) pentru utilizatori;

❖ În dreapta: Maparea experienței 

existente a utilizatorului cu 

ocupațiile din ESCO;

NOTĂ. Dacă informațiile din documentele naționale 

(suplimente la diplomă, diplome, certificate, atestate ș.a.) 

sunt corelate cu toate clasificările internaționale (ISCO-08, 

ESCO, ISCED) atunci informațiile din platforma EUROPASS 

vor fi completate automat.



ESCO și Învățarea automată în viitor

❖ Maparea rezultatelor învățării cu toate competențele din ESCO – în 
prezent este derulat un program pilot în rândul țărilor membre, la care participă și 
România;

❖ Maparea ESCO cu O*NET, legând astfel Europa de SUA;

❖ Îmbunătățirea modelelor ML în EURES;

❖ Îmbunătățirea modelelor ML în clasificările naționale ale ocupațiilor;

❖ Îmbunătățirea ML în EUROPASS;



MULȚUMIM!
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