
Europa 
socială

Cadrul european al calificărilor  
(CEC) la 10 ani de existență 

Ce este CEC și cum funcționează?

CEC este un cadru comun de 
referință cu opt niveluri bazate pe  
rezultatele învățării.
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CEC cuprinde toate tipurile și  
nivelurile de calificări și are rolul 
unui instrument de corespondență 
între diferitele cadre naționale ale 
calificărilor (CNC) ale țărilor participante.

Care sunt obiectivele CEC?

CEC își propune să îmbunătățească transparența și 
comparabilitatea calificărilor cetățenilor.

Alte obiective sunt:

să modernizeze sistemele de educație  
și formare, 

să amelioreze capacitatea de inserție 
profesională, mobilitatea și integrarea socială 
a persoanelor,

să coreleze toate tipurile de învățare și să 
sprijine validarea rezultatelor învățării.  

Ce sunt rezultatele învățării?

Rezultatele învățării exprimă ceea ce 
ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată  
face o persoană.

Ele descriu conținutul calificărilor, clarificând 
așteptările avute de la cursanți.

Ele susțin învățarea progresivă, făcând 
posibilă compararea și combinarea învățăturii 
dobândite în contexte diferite (formal, 
nonformal sau informal).

1

2

3

Ce țări participă la CEC?

39   

de țări participă la CEC 
în prezent.

34   
și-au corelat deja propriile  

cadre naționale cu CEC.

Cum a fost elaborat CEC?

Părțile interesate din domeniul educației/
formării, al ocupării forței de muncă și 
din cadrul societății civile se implică în 
realizarea și punerea în aplicare a CEC și a 
cadrelor naționale ale calificărilor.

Toate calificările cu nivel CEC sunt 
susținute de mecanisme de asigurare 
a calității pentru a genera încredere în 
nivelul și conținutul acestora.
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Care sunt avantajele CEC?

Persoanele fizice (lucrători/cursanți) pot…

…să își înțeleagă mai bine calificările, 
prin prisma a ceea ce ar trebui să știe, să 
înțeleagă și să poată face. 

…să înțeleagă nivelul calificării lor în toate țările 
Europei și legătura ei cu celelalte calificări.

…să găsească mai ușor un loc de muncă sau 
să își continue studiile mai ușor.

Furnizorii de educație și formare pot… 

 
…să înțeleagă mai ușor conținutul, nivelul și, astfel, 
valoarea calificărilor persoanelor care doresc să își 
continue studiile. 
 
 
 
…să compare și să evalueze mai ușor calificările 
din țări și din contexte diferite.

Angajatorii pot…

…să înțeleagă mai bine ce știu, ce înțeleg și ce pot 
face potențialii angajați.

…să compare și să interpreteze mai ușor calificările 
solicitanților din diferite țări și instituții.

…să compare calificările candidaților străini cu 
calificările naționale, pentru a înțelege relevanța 
acestora și modul în care se potrivesc cu nevoile 
companiei sau ale sectorului.

Organismele de 
recunoaștere a 
calificărilor pot…

…să acceseze informații utile 
pentru a evalua mai bine 
calificările din altă țară, în 
special în ceea ce privește 
nivelul și conținutul acestora.

…să recunoască mai ușor 
calificările obținute în 
străinătate.

Surse
• Recomandarea privind CEC: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=RO
• Oportunități de învățare și calificări în Europa: https://ec.europa.eu/ploteus/ro/home
• Rezultatele învățării: http://www.cedefop.europa.eu/ro/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Inventarul privind Cadrul național al calificărilor: 

http://www.cedefop.europa.eu/ro/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=RO 
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