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LANSAREA ESCO V1.1 

https://esco.ec.europa.eu/en/news/esco-v11-live  

    Intro  

 Comisia a publicat noua versiune a Clasificării europene a aptitudinilor, 

competențelor, ocupațiilor și calificărilor (ESCO). 

 ESCO V1.1 este rezultatul unui proces de doi ani de revizuire a calității 

conceptelor existente, precum și dezvoltarea de noi profiluri ocupaționale și de competență. 

 Răspunde la două nevoi principale.  

• Pentru ca ESCO să rămână utilă pe piața muncii și în educație și formare, trebuie să fie 

actualizată în mod regulat, în conformitate cu tendințele ocupațiilor și competențelor noi și în 

schimbare.  

• Calitatea ESCO trebuie îmbunătățită în mod continuu, pe baza nevoilor părților interesate. 

 

 Ce s-a schimbat? 

 Schimbările cheie după lansarea ESCO v1.1 sunt rezumate în infografic :  

•  Conținut nou. 68 de noi ocupații, 354 de noi abilități și 158 de noi concepte de cunoștințe 

au fost create și traduse în toate limbile ESCO. Numim toți colaboratorii mai jos în această 

știre. 

• O nouă ierarhie transversală a competențelor. ESCO V1.1 include o structură și o 

terminologie revizuite privind abilitățile și competențele transversale. 

•  Etichete pentru aptitudinile Green, DigComp și Research. ESCO V1.1 oferă posibilitatea 

de a accesa noi sub-seturi de concepte de abilități și cunoștințe. Acesta include în special o 

taxonomie a competențelor pentru tranziția ecologică și pentru cercetători, precum și abilități 

și abilități digitale corespunzătoare competențelor și domeniilor de competență ale Cadrului 

european de competențe digitale pentru cetățeni (DigComp). 

•  Îmbunătățiri ale calității. Peste 500 de termeni au fost actualizați. Îmbunătățirile variază de 

la eliminarea conceptelor duplicate până la abordarea relațiilor dintre concepte. 

 Pentru a sprijini cetățenii și implementatorii în navigarea în noua versiune a ESCO, 

Comisia furnizează un fișier jurnal de modificări care enumeră toate modificările dintre 

versiuni. 

https://esco.ec.europa.eu/en/news/esco-v11-live
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 Cum să accesezi ESCO V1.1 și unde să găsești mai multe materiale de asistență? 

 Ocupațiile, aptitudinile și competențele din clasificarea actualizată sunt disponibile 

în portalul ESCO, în secțiunea de descărcare și prin API.  

 Raportul Green Skills and Knowledge Concepts: Etichetarea clasificării ESCO și 

documentul care stochează delta dintre ESCO v1.1 și versiunea minoră anterioară 

(ESCOv1.09), numit Delta_ESCO_v1.1.0, sunt disponibile în secțiunea Documente.  

 Filtrele pentru Green Aptitudinile , DigComp și Research nu sunt încă lansate în 

portal, dar sunt incluse în ConceptScheme a fiecărei aptitudini. 

 În cele din urmă, Secretariatul ESCO este întotdeauna disponibil pentru a sprijini 

implementatorii.  

 Pentru întrebări se utilizează e-mail EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu, 

și hashtag-ul #ESCO_EU , cu alăturare forumului online. 

  

 Cine a contribuit? 

 O listă a tuturor colaboratorilor la lansarea ESCO V1.1 este prezentată mai jos: 

• Serviciile de ocupare a forței de muncă ale rețelei EURES 

• AREA (http://www.area-eur.be/ 

• ASHOKA Belgia (https://www.ashoka.org) 

• ASSETS+ Blueprint (https://assets-plus.eu/results/skills-blueprint) 

• Instruire și certificare AWS (www.aws.amazon.com/training) 

• BF/M-Bayreuth (http://www.bfm-bayreuth.de) 

• Blueprint S4TCLF (https://www.s4tclfblueprint.eu/) 

• Centrul pentru Voluntariat European (www.europeanvolunteercentre.org) 

• Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal 

(www.academia.citeve.pt) 

• Proiect DEVOPS (https://smartdevops.eu/dev/) 

• DRIVES Blueprint (https://www.project-drives.eu/EN/HOME) 

• EGEC (https://www.egec.org) 

•ENISA - Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică   

(https://www.enisa.europa.eu) 

• EO4GEO Blueprint (http://www.eo4geo.eu/project-liaisons) 
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• ESTRO (https://www.estro.org) 

• Eurodesk Brussels Link (https://eurodesk.eu) 

• Consiliul European de Optometrie și Optică (www.ecoo.info) 

• Societatea Europeană de Evaluare (http://www.europeanevaluation.org) 

• Federația Europeană a Asociațiilor Ghidului Turistic (http://www.feg-touristguides.com/) 

• Consiliul European pentru Energie Geotermală (www.egec.org) 

• Centrul European de Resurse Biologice Marine (https://embrc.eu) 

• Rețeaua europeană a organizațiilor profesionale de securitate și sănătate 

(https://www.enshpo.eu) 

• Fundația Europeană pentru Sudare (www.ewf.be) 

• FERMA - Federația Asociațiilor Europene de Management al Riscului 

(https://www.ferma.eu) 

• Hidrogen Europa (https://hydrogeneurope.eu) 

• Asociația Internațională pentru Aplicații Blockchain de încredere (www.inatba.org) 

• Planul MATES (https://www.projectmates.eu/) 

• Planul METIS (https://www.metis4skills.eu) 

• NATSPEC (https://natspec.org.uk) 

• Next Tourism Generation Skills Alliance (https://nexttourismgeneration.eu) 

•PROF/TRAC - Platformă deschisă de formare pentru profesioniștii NZEB 

(http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzeb-professionals.html) 

• Cercetători care utilizează ESCO (https://www.mdpi.com/2076-3417/10/20/7226) 

• RITCS. Institutul Regal pentru Teatru, Cinema și Sunet. Colegiul Universitar Erasmus din 

Bruxelles (www.rits.be/nl/opleidingen/podiumtechnieken) 

• SEA EUROPE (www.seaeurope.eu) 

• SkillLab (https://skilllab.io/en-us) 

• Skills4am Blueprint (http://www.skills4am.eu) 

• WindEurope (https://windeurope.org/) 

https://windeurope.org/

