
AMENDAMENTUL 5  
Recunoașterea abilităților și competențelor dobândite în 

cadrul învățării non-formale și informale  

 

EDUC-V-043  

 

Punctul 11  

 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  
DRĂGHICI Emil  

GÉMESI György  

NICA Alin Adrian  

PROSCAN Emil  

SÉRTŐ-RADICS István  

SZABO Gyula  

 

Proiect de aviz  Amendament  

Instituțiile de învățământ, universitățile, furnizorii 

de învățământ și formare profesională și alți 

furnizori, agențiile de ocupare a forței de muncă, 

ONG-urile și serviciile publice își desfășoară 

activitatea într-o regiune determinată, același 

lucru fiind valabil și în cazul întreprinderilor. Prin 

urmare, trebuie să se țină seama de dimensiunea 

teritorială atunci când se concep și se 

implementează sisteme de validare a învățării 

non-formale și informale. Mai mult, autoritățile 

locale și regionale reprezintă o sursă valoroasă de 

cunoștințe cu privire la oportunitățile de ocupare 

a forței de muncă, la programele educaționale 

disponibile (non‒formale și informale) și la 

nevoile regiunilor și orașelor lor.  

Instituțiile de învățământ, universitățile, furnizorii 

de învățământ și formare profesională și alți 

furnizori, agențiile de ocupare a forței de muncă, 

ONG-urile și serviciile publice își desfășoară 

activitatea într-o regiune determinată, același 

lucru fiind valabil și în cazul întreprinderilor. Prin 

urmare, trebuie să se țină seama de dimensiunea 

teritorială atunci când se concep și se 

implementează sisteme de validare a învățării 

non-formale și informale. Mai mult, autoritățile 

locale și regionale reprezintă o sursă valoroasă de 

cunoștințe cu privire la oportunitățile de ocupare 

a forței de muncă, la programele educaționale 

disponibile (non‒formale și informale) și la 

nevoile regiunilor și orașelor lor. Totodată, 

consideră important ca instituțiile de învățământ 

și întreprinderile să fie deschise și să se adapteze 

la noile conjuncturi create de recunoașterea 

studiilor non-formale și informale, respectiv la 

exploatarea noilor posibilități și oportunități 

oferite de acestea. 

 

Expunere de motive  

 

Pentru ca recunoașterea studiilor nonformale și informale să aibă un aport pozitiv, este necesară 

deschiderea și colaborarea instituțiilor de învățământ și a întreprinderilor, entități care în anumite 

situații trebuie să adopte o nouă paradigmă în domeniu. 

 

_____________ 

 

(RO) RARO/ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 9  
Recunoașterea abilităților și competențelor dobândite în 

cadrul învățării non-formale și informale  

 

EDUC-V-043  

 

Punctul 14  

 

 

Se adaugă textul:  

BORBOLY Csaba  
DRĂGHICI Emil  

GÉMESI György  

NICA Alin Adrian  

PROSCAN Emil  

SÉRTŐ-RADICS István  

SZABO Gyula  

 

Proiect de aviz  Amendament  
 Subliniază importanța dobândirii pe scară cât mai 

largă a competențelor transversale, mai ales în 

ceea ce privește abilitățile antreprenoriale și al 

rolului acestora în colaborarea dintre educația 

formală, nonformală și informală și piața forței de 

muncă. 

 

Expunere de motive  

 

Competențele transversale, mai ales cele antreprenoriale, au rol deosebit în ceea ce privește 

oportunitățile de poziționare pe piața forței de muncă, aceste competențe având importanță majoră 

atât în educația formală, cât și în cea informală sau nonformală. 

 

_____________ 

 

(RO) RARO/ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 15  
Recunoașterea abilităților și competențelor dobândite în 

cadrul învățării non-formale și informale  

 

EDUC-V-043  

 

Punctul 31  

 

 

Se adaugă textul:  

BORBOLY Csaba  
DRĂGHICI Emil  

GÉMESI György  

NICA Alin Adrian  

PROSCAN Emil  

SÉRTŐ-RADICS István  

SZABO Gyula  

 

Proiect de aviz  Amendament  
 Consideră importante împărtăşirea bunelor 

practici locale și regionale privind învățământul 

non-formal, informal și profesional, transferul de 

cunoștințe și asigurarea participării în proiecte de 

colaborare pentru părțile interesate. 

 

Expunere de motive  

 

Este important ca experiențele legate de învățământul non-formal, informal și profesional să fie 

împărtășite, pentru ca părțile interesate să poată învăța și prelua aceste practici. 

 

_____________ 

 

(RO) RARO/ab 

 
 


