Management
Indicatori utilizaţi în evaluarea sistemului
formării continue a resursei umane

C

onceptul de formare continuă sau educaţie
permanentă a fost cristalizat de Bertrand
Schwartz în anul 1961 şi defineşte
modalitatea de a oferta educaţia pe toată durata vieţii
active şi pentru toată populaţia. În concepţia Comisiei
Europene, educaţia şi formarea continuă cuprinde orice
activitate de învăţare utilă, formală sau informală, cu
caracter permanent, care vizează ameliorarea
cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor adultului.
(Décision du Conseil sur les lignes directrices pour la
politique de l’emploi des Etats membres en 2001).
Astfel, formarea continuă reprezintă acea ofertă
omniprezentă şi permanentă de educaţie, deschisă tuturor
membrilor societăţii, grupurilor şi comunităţilor, pe principiul
„omnius-omnia-omnium”, adică „oriunde-oricând-oricine”.
Principiul enunţat aparţine filozofului Comenius şi este
reflectarea cea mai fidelă a scopurilor educaţionale introduse
prin acest concept. Formarea continuă a resursei umane
reprezintă punerea în practică a principiului „învăţării de-a
lungul întregii vieţi”. Aceasta este reprezentată de toate
activităţile de învăţare întreprinse de-a lungul întregii vieţi cu
scopul de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele, aptitudinile şi
competenţele din punct de vedere personal, civic, social şi/sau
al posibilităţilor de muncă. Prin aceasta, individului îi este
oferită capacitatea de a trăi într-o lume mereu schimbătoare,
fiind implicat pe întreaga durată a vieţii.
Formarea continuă a resursei umane are drept scop
promovarea dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor
fiecărui individ, astfel încât acesta să se poată adapta la
societatea educaţională şi să participe activ în toate sferele
vieţii sociale şi economice, având mai mult control asupra
viitorului său. Acest deziderat poate fi atins prin oferirea
posibilităţii indivizilor de a achiziţiona şi de a-şi împrospăta
toate tipurile de abilităţi, interese, cunoştinţe şi calificări,
începând cu anii de după terminarea educaţiei iniţiale şi
terminând cu perioada post-pensionare.
Dezvoltarea şi implementarea unor strategii
cuprinzătoare şi coerente în domeniul formării continue a
resursei umane necesită în mod esenţial colectarea de
informaţii complete şi efectuarea de măsurători statistice.
Domeniul statistic este parte integrantă atât a muncii celor
care elaborează politici, care au nevoie de informaţii
abstracte şi succinte, cât şi a muncii cercetătorilor care
furnizează concepte şi elaborează analize detaliate pentru
fundamentarea strategiilor şi pentru uzul publicului larg.
Indicatorii şi statistica contribuie la aşa-numita metodă
deschisă de coordonare, care, în domeniul formării
continue a resursei umane, ar trebui să faciliteze
monitorizarea eficientă a progresului în raport cu
obiectivele stabilite, comparaţii între diferite sisteme
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analoge, înţelegerea sistemului naţional şi a celor locale
precum şi identificarea celor mai bune politici, a
problemelor şi priorităţilor acestora.
Indicatorii prezentaţi în continuare sunt destinaţi
analizei globale, pe componente sau comparativă. O parte a
indicatorilor pot fi consideraţi general-valabili şi pentru alte
domenii ale educaţiei, fiind însă adaptaţi specificului
formării continue. Prezentarea indicatorilor specifici este
inspirată de lucrările Comisiei Europene, care a propus, fără
a detalia, un cadru general pentru formarea continuă,
creionând domeniul în concordanţă cu elemente importante
legate de tineret, şomaj, incluziune socială şi politici de
cercetare.
Prin Legea nr.133/2000 şi Legea 375/2002, Institutul
Naţional de Statistică este cel însărcinat cu definirea,
analiza şi determinarea periodică a acestor indicatori. Unul
dintre demersurile întreprinse în această direcţie a fost şi
desfăşurarea, în perioada octombrie-noiembrie 2000, a unei
anchete finanţată din fonduri Phare (FORPRO), care a luat
în considerare doar componenta de formare profesională
continuă. Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ
de aproximativ 6500 de organizaţii, cu cel puţin 10 angajaţi,
care îşi desfăşoară activitatea în principalele activităţi
economice, fără a fi cuprinse în anchetă activităţile din
agricultură, administraţie publică, sănătate şi învăţământ.
De asemenea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului
Superior (CNFIS) şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă (ANOFM) au definit şi analizat parţial
componentele sistemului formării continue, în conformitate
cu atribuţiile şi competenţele lor.
Indicatorii cuantificabili numeric propuşi, grupaţi pe
categorii, vor fi enumeraţi în continuare, cu precizarea că
pentru o analiză comparativă este posibil calculul
distribuţiilor acestora în funcţie de diferiţi factori.
1. Numărul şi durata stagiilor de formare continuă
desfăşurate în România în intervalul temporal analizat:
numărul total al stagiilor de formare continuă; durata totală
a stagiilor de formare continuă (în ore); durata medie a
stagiilor de formare continuă (în ore); durata medie pe
participant a stagiilor de formare continuă (în
ore/participant).
2. Numărul şi rata de participare la stagii de
formare continuă: numărul total al participanţilor cuprinşi
în sistemul formării continue; numărul mediu de
participanţi la un stagiu; rata globală de participare la
procesul de formare continuă; vârsta medie a participanţilor
la stagii de formare continuă.
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3. Indicatori referitori la furnizorii de formare
continuă: numărul furnizorilor de formare continuă; gradul
de cooperare a furnizorilor de formare continuă cu
organizaţiile care funcţionează în sistemul economic
(contractual, de consultare, sporadic sau fără cooperare);
numărul total de formatori care activează în sistemul
formării continue.

totalul celor desfăşurate în domeniul formării continue;
raportul mediu dintre teorie şi practică în cadrul unui stagiu;
procentul de aplicare a metodologiei de lucru cu adulţii (se
determină ca raport între numărul stagiilor în cadrul cărora
se aplică o metodologie de lucru cu adulţii şi numărul total
al stagiilor desfăşurate în domeniul formării continue);
gradul de adaptabilitate al stagiilor.

4. Indicatori referitori la beneficiarii de formare
continuă. Beneficiarii sunt consideraţi şomerii, persoanele
fizice care urmează stagii de formare continuă pe cont
propriu precum şi instituţiile publice şi organizaţiile cu
capital de stat şi privat care oferă stagii de pregătire în
domeniul formării continue. Pentru primele două categorii
de beneficiari au fost enumeraţi o serie de indicatori care
sunt suficienţi analizei. În cazul ultimei categorii, şi anume
a organizaţiilor cu capital de stat, privat sau mixt, român
sau autohton, este necesară determinarea şi a unor indicatori
suplimentari, enumeraţi în continuare: numărul total al
organizaţiilor care au oferit în perioada analizată stagii de
formare continuă; proporţia organizaţiilor care oferă stagii
de formare continuă în numărul total al organizaţiilor din
aceeaşi clasă de mărime sau cu aceeaşi formă de
proprietate.

7. Indicatori pentru evaluarea calităţii pregătirii
participanţilor la stagii de formare continuă: rata de
absolvire a stagiilor de formare continuă; rata de satisfacţie
a participanţilor; procentul şomerilor care au obţinut un loc
de muncă la cel mult 6/12 luni de la absolvirea stagiilor de
formare continuă; variaţia venitului mediu net al
absolventului stagiilor de formare continuă.

5. Indicatori
financiari:
valoarea
finanţării
sistemului de formare continuă în perioada analizată (se
determină prin însumarea alocaţiilor bugetare, alocaţiilor
din bugetul asigurărilor de şomaj, granturilor, taxelor,
sponsorizărilor etc. pentru fiecare stagiu de formare
continuă desfăşurat); structura finanţării veniturilor
sistemului formării continue după sursa de finanţare, tipul
furnizorului, domeniul de pregătire, sectorul de activitate;
procentul alocaţiilor bugetare destinate finanţării
activităţilor din sistemul formării continue în produsul
intern brut al României; costul unui stagiu de formare
continuă (se determină însumându-se costul taxelor ce
trebuie plătite, cheltuielile de diurnă şi transport ale
participantului, costul instructorilor independenţi interni sau
externi organismului ofertant, costul transportului
instructorilor, costul spaţiilor de desfăşurare, costul
materialelor consumabile, costul materialelor educaţionale,
costul examinărilor, costul forţei de muncă şi alte categorii
de cost pentru fiecare stagiu); costul total al stagiilor de
formare continuă (se determină prin însumarea produselor
dintre costul stagiilor şi numărul de participanţi la acestea);
costul mediu al stagiilor de formare continuă; costul mediu
orar al stagiilor de formare continuă; costul mediu pe
participant al stagiilor de formare continuă; rata venitcheltuieli (determinată prin raportarea veniturilor totale ale
sistemului formării continue la costul total al activităţilor
care se desfăşoară în domeniu); procentul cheltuielilor
alocate de gospodării formării continue (calculat ca raport
dintre valoarea cheltuielilor alocate de gospodării formării
continue şi valoarea totală a acestora, calculată conform
Institutului Naţional de Statistică).
6. Evaluarea calităţii stagiilor de formare
continuă: rata cursurilor modulare şi respectiv compacte în
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8. Indicatori de evaluare a certificării stagiilor de
formare continuă: numărul total de certificări în sistemul
formării continue în perioada analizată şi raportul dintre
certificările obţinute prin metoda formală şi cele obţinute
prin metoda informală de educaţie.
9. Indicatori de evaluare a rezultatelor formării
continue: variaţia productivităţii participantului la stagii de
formare continuă; variaţia profiturilor unităţilor în care sunt
angajaţi absolvenţi ai stagiilor de formare continuă; variaţia
ratei şomajului; variaţia ratei absenteismului; procentul din
timpul total de lucru alocat formării.
10. Indicatori pentru evaluarea activităţii de
îndrumare şi consiliere: numărul de vizite pe portaluri
referitoare la formare; numărul centrelor de îndrumare şi
consiliere înfiinţate la nivel naţional şi local precum şi la
nivel de furnizor de formare continuă; numărul persoanelor
care solicită îndrumare şi consiliere direct la centre; gradul
de satisfacţie al persoanelor care solicită îndrumare şi
consiliere; frecvenţa de utilizare a serviciilor de îndrumare
şi consiliere directă sau prin acces la portaluri specializate.
Un indicator strategic important al acestei categorii
îl constituie distribuţia teritorială a centrelor de îndrumare
şi consiliere (se determină ca raport între numărul de centre
stabilite la nivelul fiecăreia din cele opt euro-regiuni şi
numărul total de centre). Cele opt euro-regiuni sunt
constituite prin asociere benevolă între judeţe vecine.
Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativteritorială şi nu are personalitate juridică. Euro-regiunile
sunt: regiunea 1 Nord-Est (judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi,
Neamţ, Bacău şi Vaslui), regiunea 2 Sud-Est (judeţele
Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa),
regiunea 3 Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Prahova,
Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Călăraşi şi Ialomiţa),
regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia (judeţele Vâlcea, Olt, Dolj,
Mehedinţi şi Gorj), regiunea 5 Vest (judeţele Arad,
Hunedoara, Caraş-Severin şi Timiş), regiunea 6 Nord-Vest
(judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Bihor şi
Satu-Mare), regiunea 7 Centru (judeţele Mureş, Harghita,
Covasna, Braşov, Sibiu şi Alba) şi regiunea
8 Bucureşti-Ilfov (judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti).
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Sistemul de indicatori, descris succint, are ca scop
definirea viziunii de ansamblu a domeniului formării
continue şi a rolului său în societatea de astăzi, adică cel de
instrument important în promovarea angajării şi în

prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, pe de o parte,
şi măsurarea gradului în care indivizii bine educaţi şi
formaţi pot să se descurce mai bine pe piaţa forţei de
muncă, pe de altă parte.
Ec. drd. Gabriela-Cristina BEREA
Ministerul Finanţelor
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