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REZUMAT: Inițiativele europene în domeniul 
calității educației au debutat la nivelul educației și 
formării profesionale și a învățământului superior.  
În 18 iunie 2009 este adoptată         Recomandarea 
Parlamentului și a Consiliului European privind 
constituirea Cadrului European de Referință pentru 
Asigurarea Calității EQARF/EQAVET care cuprinde 
recomandări generale ,liste descriptori indicativi și 
lista indicatorilor. 
La nivelul țărilor europene s-au făcut pași concreți în 
privința acestor indicatori așa cum au fost analizați în 
lucrarea de față. 
Obiectivul urmărit a fost identificarea pașilor concreți 
privind atingerea indicatorilor EQAVET în câteva țări 
europene. 
Rezultatele obținute constau în prezentarea 
inițiativelor naționale în atingerea indicatorilor 
EQAVET cum ar fi : relevanţa sistemelor de 
asigurare a calităţii pentru  furnizorii de EFP, rata de 
participare la programele EFP, rata de absolvire a 
programelor de EFP, mecanisme de identificare a 

ABSTRACT: The European initiatives in the field of 
quality education started in the education and training 
and higher education. 
On June 18, 2009 is adopted the Recommendation of 
the European Parliament and of the Council on the 
establishment of a European Quality Assurance  
Reference EQARF / EQAVET which includes general 
recommendations, lists indicative descriptors and 
indicators list. 
The European countries have made practical steps like 
about these indicators were analyzed in this paper. 
The goal was to identify practical steps to reach 
EQAVET indicators in several European countries. 
The results consist in presenting national initiatives to 
achieve EQAVET indicators such as relevance of 
quality assurance systems for VET providers, the 
participation rate in VET programs, graduation rates 
VET programs, mechanisms for identifying training 
needs in the market labor. 
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nevoilor de formare pe piaţa muncii . 
 
Cuvinte cheie: indicatori calitate,asigurarea 
calității,furnizori de educație și formare profesională 
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INTRODUCERE  
 
Recomandarea prezintă un set de indicatori 
de calitate care pot fi utilizaţi pentru 
susţinerea evaluării şi îmbunătăţirii calităţii 
atât la nivelul sistemelor de educaţie şi 
formare profesională cât şi la nivel de 
furnizori. Se prevede  dezvoltarea viitoare a 
setului de indicatori prin cooperare europeană 
bilaterală şi/ sau multilaterală, având la bază 
sistemele naţionale şi europene de colectare a 
datelor. 
 
1. INDICATORII  ANALIZAȚI CU 
PRIVIRE LA RECOMANDAREA 
PARLAMENTULUI ȘI A 
CONSILIULUI EUROPEAN 
PRIVIND CONSTITUIREA 
CADRULUI EUROPEAN DE 
REFERINȚĂ  PENTRU 
ASIGURAREA CALITĂȚII 
EQARF/EQAVET 

Indicatorul -Relevanţa sistemelor   de 
asigurare a calităţii pentru furnizorii de 
EFP: 
a) proporţia furnizorilor care aplică sisteme 
interne pentru asigurarea calităţii definite 
prin lege/din proprie iniţiativă 
b) proporţia furnizorilor de EFP acreditaţi 
Acest indicator este un indicator de context 
/de intrare, fiind unul din  
indicatorii generali pentru asigurarea calităţii 
care urmăreşte obiectivele politicii: 
- promovarea unei culturi a îmbunătăţirii 
calităţii la nivelul furnizorilor de EFP; 
- creşterea transparenţei calităţii formării; 
- îmbunătăţirea încrederii reciproce în ceea 
ce priveşte furnizarea serviciilor de formare 
În Bulgaria: Agenţia naţională de 
Învăţământ profesional şi Tehnic (NAVET) 
este responsabilă pentru emiterea licenţelor 
care autorizează centrele să furnizeze şi să 

INTRODUCTION 
 

 The recommendation presents a set of 
quality indicators that can be used to support 
the evaluation and improvement of the level 
of education and training and at suppliers. 
Provided for future development indicators 
set by European cooperation bilaterally and / 
or multilaterally based on national and 
European systems of data collection. 

 
 
 

1.THE INDICATORS ANALYSIS ON 
THE RECOMMENDATION OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL ON THE 
ESTABLISHMENT EUROPEAN 
FRAMEWORK OF REFERENCE FOR 
QUALITY ASSURANCE EQARF / 
EQAVET 
 
 
Indicator - Relevance of quality assurance 
systems for VET providers: 
a) the proportion of providers applying 
internal quality assurance systems defined by 
law / at own initiative 
b) the proportion of accredited VET 
providers 
This indicator is an indicator of Context / 
Input as one of general indicators for quality 
assurance policy objectives aimed at: [1]   
- Promoting a culture of quality improvement 
in VET provider level; 
- Increased transparency of quality training; 
- Improve mutual trust regarding the 
provision of training 
 
In Bulgaria: the National Agency for 
Vocational and Technical (NAVET) is 
responsible for issuing licenses authorizing 
and certifying centers provide training 
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certifice formarea profesională a şomerilor şi 
a persoanelor angajate care au depăşit vârsta 
de 16. La nivel instituţional, toate cele 51 de 
instituţii de învăţământ superior acreditate 
deţin sisteme interne de asigurare a calităţii, 
iar 13 dintre acestea sunt certificate prin 
intermediul sistemului ISO 9001. 
În Estonia: În rândul furnizorilor de EFP 
sunt luate măsuri de asigurare a calităţii cum 
ar fi:acordarea de licenţe de predare 
instituţiilor, acreditarea instituţiilor, 
formarea profesorilor şi evaluarea în 
conformitate cu cerinţele calificării, 
evaluarea rezultatelor învăţării şi compararea 
acestora cu standardele de educaţie. 
În Finlanda: Activitatea furnizorilor de EFP 
se bazează pe 9 recomandări ale Ministerului 
Educaţiei. Aceste recomandări constituie 
indicaţii pentru furnizorii de EFP şi sunt 
aplicate în conformitate cu situaţia 
particulară a acestora. 
De exemplu, recomandarea „luarea în 
considerare a funcţiilor în ansamblul lor” 
este descrisă precum urmează: 
- Planificare: un furnizor EFP trebuie să 
pregătească un sistem operaţional 
documentat; 
- Implementare: un furnizor EFP operează în 
conformitate cu obiectivele declarate în 
cadrul sistemului operaţional documentat; 
- Evaluare şi apreciere, revizuire: un furnizor 
EFP îşi monitorizează şi evaluează sistemul 
propriu în mod regulat şi efectuează ajustări 
în funcţie de necesităţi. 
În Irlanda: Sistemul de acordare a 
calificărilor are cinci etape: evaluare, 
procesul de autentificare, aprobarea 
rezultatelor, procesul de contestare (dacă 
este necesar) şi solicitarea de certificare. 
Înainte de a aproba acordarea unei calificări, 
furnizorii de formare trebuie să pună la 
dispoziţia FETAC un raport de auto-evaluare 
ca parte a procesului de asigurare a calităţii. 
FETAC este responsabilă de asigurarea 
faptului că furnizorii dezvoltă şi 
implementează proceduri de evaluare. 
În Lituania: Se află în stadiul de dezvoltare 

unemployed and persons over the age of 16. 
At the institutional level, all 51 accredited 
higher education institutions have internal 
quality assurance systems, and 13 of them 
are certified by ISO 9001 system. 
 
 
 In Estonia: Among VET providers are taken 
quality assurance measures such as licensing 
of teaching institutions, accreditation of 
institutions, teacher training and assessment 
in accordance with the requirements of the 
qualification, assessment of learning 
outcomes and comparing them with the 
standards of education. 
In Finland: Activity VET providers is based 
on 9 recommendations of the Ministry of 
Education. These recommendations are 
guidelines for VET providers and are applied 
according to their particular situation.For 
example, the recommendation "considering 
the function as a whole" is described as 
follows: 
- Planning: VET provider must prepare a 
documented operational system; 
-Implementation: VET provider operating in 
accordance with the stated IGE este instituţia 
responsabilă pentru evaluarea calităţii, iar 
inspecţia şcolară  
system; 
-Evaluation and assessment review: VET 
provider shall monitor and evaluate its 
system regularly and makes adjustments as 
necessary. 
In Ireland: The award of qualifications has 
five stages: assessment, authentication 
process, approve the results of the appeal 
process (if necessary) and requests for 
certification. Before approving the granting 
of a qualification, training providers must 
provide FETAC self-assessment report as 
part of quality assurance. FETAC is 
responsible for ensuring that suppliers 
develop and implement evaluation 
procedures. 
 
In Lithuania: The stage is developing a 
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un sistem de asigurare a calităţii bazat pe 
autoevaluare, monitorizare internă şi 
evaluare externă. 
În Portugalia: există mai multe organisme 
/instituţii responsabile în promovarea unei 
culturi de îmbunătăţire a calităţii la nivelul 
furnizorilor de EFP. Acreditarea reprezintă o 
operaţiune de validare tehnică şi recunoaştere 
a capacităţii de intervenţie în domeniul 
formării profesionale. Organismul 
responsabil este DGERT care realizează 
această validare în conformitate cu sistemul-
cadru de calitate sau standardul de calitate 
(fundamentele acreditării). În ceea ce 
priveşte sistemul educaţional, IGE este 
instituţia responsabilă pentru evaluarea 
calităţii, iar inspecţia şcolară  training 
providers in higher education. Licensing and 
accreditation certifies  
este percepută ca fiind o activitate autonomă. 
Activitatea IGE se concentrează pe unităţile 
şcolare preuniversitare şi monitorizează, 
evaluează şi apreciază acţiunile acestor 
instituţii în domeniul tehnic, pedagogic, 
administrativ şi financiar. ANQ reprezintă 
entitatea care deţine responsabilitatea pentru 
coordonarea cursurilor de EFP cu dublă 
certificare, orientate către tineri şi adulţi. 
În România: ARACIP, instituţie cu rol cheie 
în crearea culturii calităţii şi îmbunătăţirea 
rezultatelor învăţării, acreditează furnizorii 
de formare în învăţământul preuniversitar. 
Autorizarea şi acreditarea certifică 
respectarea standardelor, sunt obligatorii 
pentru fiecare program de calificare 
profesională şi se acordă prin Ordin al 
ministrului educaţiei, în baza avizului 
favorabil al ARACIP 
CNDÎPT asistă unităţile de învăţământ din 
ÎPT şi inspectoratele şcolare în 
implementarea proceselor de autoevaluare şi 
de monitorizare externă a calităţii. În acest 
sens a elaborat 2 instrumente, Manualul de 
autoevaluare şi Manualul de inspecţie, 
dezvoltate pe baza Ghidului European de 
Autoevaluare a furnizorilor de EFP. CNFP 
acreditează programele de formare a 

quality assurance system based on self-
assessment, internal monitoring and external 
evaluation. 
 In Portugal: there are several organizations / 
institutions responsible for promoting a 
culture of quality improvement in VET 
provider level. Accreditation is a validation 
operation and recognition of technical ability 
in training response. The body is responsible 
for performing such validation DGERT in 
accordance with the Quality Framework and 
Quality Standard (fundamentals 
accreditation). 
Regarding education, IGE is the institution 
responsible for quality assessment and school 
inspection is perceived as an autonomous 
activity. IGE work focuses on undergraduate 
schools and monitors, evaluates and 
considers the actions of these institutions in 
the technical, pedagogical, administrative 
and financial domain. ANQ is the entity that 
is responsible for coordinating dual 
certification VET courses, aimed at young 
adults. 
 
 
 
 
 In Romania: ARACIP, institution with key 
role in creating quality culture and improve 
learning outcomes, accredit educaţie de 
calitate în formarea adulţilor. Inspectoratul 
Tehnic, o instituţie din  
standards are mandatory for each 
qualification program and granted by Order 
of the Minister of Education, under favorable 
opinion of ARACIP.  
CNDIPT assists the TVET schools and 
school inspectorates in the implementation 
process of self-evaluation and external 
quality monitoring. In this respect has 
developed two tools, manual and manual 
inspection self developed based on European 
Guidelines for Self-assessment for VET 
providers. NCTPE accredits teacher 
education programs. NATB authorized 
training providers continues through the 42 
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cadrelor didactice. CNFPA autorizează 
furnizorii de formare profesională continuă 
prin cele 42 de comisii de autorizare. 
În Spania: În domeniul formării adulţilor 
este legiferată din 1995 evaluarea externă a 
Centrelor de formare de Comunităţile 
Autonome (CA). Fiecare CA este 
responsabilă de organizarea şi 
implementarea propriului sistem de inspecţie 
tehnică. În 2002 o nouă lege organică 
stipulează că inspecţiile se desfăşoară de 
către autorităţile administraţiei publice din 
raza lor de acţiune teritorială în concordanţă 
cu politicile pentru o educaţie de calitate în 
formarea adulţilor. Inspectoratul Tehnic, o 
instituţie din cadrul subdepartamentului 
general al inspectoratului are rol pe de o 
parte de a consilia şi sprijini comunitatea 
educaţională şi organismele guvernamentale 
în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii 
sistemului iar, pe de altă parte, de a ajuta 
sistemul educaţional să-şi atingă obiectivele 
prin utilizarea unui sistem corespunzător de 
control şi evaluare. 
Potrivit acordului privind formarea 
profesională semnat de către Guvern şi 
partenerii sociali, în cadrul dialogului social, 
asigurarea calităţii este fundamentală pentru 
a garanta că procesul de formare se dezvoltă 
pentru a răspunde atât nevoilor companiilor 
cât şi lucrătorilor. NPES alcătuieşte planuri 
anuale de evaluare ce vizează îmbunătăţirea 
formării profesionale şi planuri care vizează 
corpul profesoral şi instituţiile de formare, în 
vederea îmbunătăţirii metodologiilor de 
predare, respectiv dotării şi echipării 
centrelor de formare. 
MESPS este preocupat de aplicarea 
principiilor şi practicilor de asigurare a 
calităţii în sistemul de educaţie obligatorie. 
În 2009 a implementat examene similare cu 
testul PISA al ODCE (27.000 elevi şi 900 de 
unităţi de învăţământ de pe întreg teritoriul 
Spaniei), examene însoţite de chestionare 
adresate elevilor, profesorilor şi conducerii 
centrelor de formare. 
 

licensing boards. 
 
 
In Spain: In the field of adult education is 
legislated since 1995 external evaluation of 
training centers Autonomous Communities 
(AC). Each CA is responsible for organizing 
and implementing its system of technical 
inspection. In 2002 a new organic law 
stipulates that inspections are carried out  
by public authorities within their territorial 
action in accordance with policies for quality 
education in adult education. Technical 
Inspectorate, an institution of the general sub 
department of inspectorate acts on the one 
hand to advise and assist the educational 
community and government bodies in 
namely equipping and equipping training 
centers. 
MESPS is concerned with the principles and 
practices of quality assurance in compulsory 
education. In the 2009 PISA test 
implemented similar examinations of ODCE 
(27,000 students and 900 schools throughout 
Spain), exams accompanied by 
questionnaires for students, teachers and 
management training centers. [2]   
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În Marea Britanie: Fiecărei şcoli i se 
solicită să publice în fiecare an un raport 
asupra rezultatelor elevilor, pentru toate 
calificările oferite. Indicatorii utilizaţi de 
şcoli sunt calitativi şi cantitativi şi permit 
monitorizarea şi evaluarea măsurilor ce 
vizează fluxul de intrare, respectiv de ieşire, 
a datelor din sistem. DCSF realizează 
„clasamente” ale şcolilor la nivel naţional. 
Pentru a putea aprecia calitatea formării sunt 
utilizate 2 metode: chestionare aplicate 
cursanţilor şi Indicatorul-Rata de 
participare la programele EFP: 
Numărul participanţilor la programele EFP 
(pentru formarea profesională iniţială: o 
perioadă de şase săptămâni de formare este 
necesară pentru ca un cursant să fie 
considerat participant), în funcţie de tipul de 
program şi de criteriile individuale (în afara 
informaţiilor de bază privind sexul şi vârsta, 
pot fi aplicate şi alte criterii sociale, de 
exemplu tinerii expuşi abandonului şcolar, 
nivelul ultimei şcoli absolvite, imigrare, 
persoane cu handicap, durata şomajului etc.). 
Acest indicator este un indicator de intrare 
/de proces /de ieşire, fiind unul din 
indicatorii generali pentru asigurarea calităţii 
care urmăreşte obiectivele politicii: 
- obţinerea informaţiilor de bază la nivelul 
sistemului şi al furnizorilor privind 
atractivitatea EFP; 
- susţinerea creşterii accesului la EFP, 
inclusiv al grupurilor dezavantajate; 
În Germania: datele cu privire la rata de 
participare la programele EFP provin din 
datele statistice furnizate de către Agenţia 
Federală germană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, pe care Institutul Federal pentru EFP 
(BIBB) le poate utiliza în legătură cu diferite 
aspecte ale sistemului EFP. 
În Lituania: Anual se calculează procentul 
elevilor din învăţământul profesional prin 
raportare la numărul total de elevi cuprinşi în 
învăţământul secundar superior. Procentul se 
calculează pe curs EFP, precum pe vârstă şi 
sex. 
 

In the United Kingdom: Each school is 
required to publish an annual report on 
student achievement for all qualifications 
offered. The indicators used are qualitative 
and quantitative inspecţia realizată de către 
inspectori independenţi. 
schools and for monitoring and evaluation of 
measures aimed at the input, respectively the 
output data from the system. DCSF done 
"tables" of schools nationally. To appreciate 
the quality of training are used two methods: 
questionnaires learners and inspection 
conducted by independent inspectors. 
Indicator-rate of participation in VET 
programs: 
 Number of participants in VET programs 
(for initial training: a period of six weeks of 
training is necessary for a student to be 
considered a participant) depending on the 
type of program and the individual criteria 
(beyond basic information on gender and age 
can be applied to other social criteria, for 
example young people at school dropout, the 
last school attended, immigration, disability, 
unemployment duration and so on).This 
indicator is an indicator Input / Process / 
Output, one of general indicators for quality 
assurance policy objectives aimed at: 
- Obtain basic information on the system and 
on the attractiveness of VET providers; 
- Support to increase access to VET, 
including for disadvantaged groups; 
  
In Germany: data on turnout in VET 
programs from statistical data provided by 
the German Federal Agency for 
Employment, which the Federal Institute for 
VET (BIBB) can use them on different 
aspects of the VET system. 
 
 In Lithuania: Annual calculate the 
percentage of students in vocational 
education in relation to the total number of 
students enrolled in upper secondary 
education. The percentage is calculated on 
the VET course and age and sex. 
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Indicatorul -Rata de absolvire a 
programelor de EFP: 
Numărul persoanelor care au încheiat cu 
succes/au abandonat programele EFP, în 
funcţie de tipul de program şi de criteriile 
individuale de susţinere a obiectivelor de 
calitate pentru politicile EFP care urmăreşte 
obiectivele politicii: 
- Obţinerea informaţiilor de bază în ceea ce 
priveşte realizările educaţionale şi calitatea 
proceselor de formare; 
- Calcularea ratelor de abandon comparativ 
cu ratele de participare; 
- Susţinerea finalizării cu succes drept unul 
din obiectivele principale pentru calitatea în 
EFP; 
- Susţinerea furnizării de servicii de formare 
adecvate, inclusiv pentru grupurile 
dezavantajate. 
 
 
 
 
 
În Germania: datele cu privire la rata de 
absolvire a programelor EFP provin din 
datele statistice furnizate de către Agenţia 
Federală germană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, pe care Institutul Federal pentru EFP 
(BIBB) le poate utiliza în legătură cu diferite 
aspecte ale sistemului EFP. 
Indicatorul -Mecanisme de identificare a 
nevoilor de formare pe piaţa muncii : a) 
Informaţii privind mecanismele instituite 
pentru identificarea cererilor în schimbare la 
diferite niveluri; 
b) dovada eficacităţii acestora. 
Acest indicator este un indicator de context 
/de intrare care urmăreşte obiectivele 
politicii: 
- îmbunătăţirea capacităţii EFP de a 
răspunde la cererile în schimbare de pe piaţa 
muncii; 
- susţinerea creşterii nivelului de ocupare a 
forţei de muncă 
În Austria: Mai multe corelări fac legătura 
între evoluţiile de pe piaţa muncii şi 

Graduation-rate indicator VET 
programs: 
Number of people who successfully 
completed / abandoned VET programs, 
depending on the type of program and the 
individual criteria. 
Acest indicator este un indicator de proces 
/de ieşire, un indicator de rezultat, fiind unul 
din indicatorii  
 
This indicator is an indicator of process / 
output, an output indicator as one of the 
indicators to support quality objectives for 
VET policies aimed at policy objectives: 
-Obtain basic information on educational 
achievements and quality of training 
processes; 
-Calculating dropout rates compared with 
participation rates; 
-Supporting the successful completion as 
one of the main objectives for quality in 
VET; 
- Support the provision of adequate training, 
including disadvantaged groups. 
In Germany: the information relating to 
graduation rates VET programs from 
statistical data provided by the German 
Federal Agency for Employment, which the 
Federal Institute for VET (BIBB) can use 
them on different aspects of the VET system. 
 
Indicators -  Mechanisms to identify 
training needs in the labor market: 
a) information on mechanisms set up to 
identify changing demands at different 
levels; 
b) evidence of their effectiveness. 
This indicator is an indicator of Context / 
Input pursuing policy objectives: 
- Improving VET to respond to the changing 
demands of the labor market; 
- Support increasing labor employment 
  
 
 
In Austria: Several correlations linking 
developments in the labor market and VET 
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sistemele de EFP cum ar fi: 
� În sistemul de formare bazată pe ucenicie, 
consiliile consultative pentru ucenicie la 
nivel federal (Consiliul Federal Consultativ 
pentru Ucenicie) şi la nivel regional 
(Consiliul Regional 
expectations, different training programs are 
developed on training areas and levels. 
In Germany: Research Network "Early 
identification of skills needs within the  
continuare formarea bazată pe ucenicie; 
� Şcolile profesionale fără frecvenţă pentru 
ucenici sunt parte a sistemului dual de 
formare; 
� În şcolile şi colegiile profesionale, 
legătura cu piaţa muncii este realizată prin 
obţinerea de opinii experte la nivel sectorial 
şi parţial prin realizarea de sondaje specifice; 
� Fondurile provin din contribuţiile plătite 
de către angajaţi şi angajatori şi cheltuite în 
colaborare cu partenerii sociali din cadrul 
organismelor relevante (organismele 
administrative etc.) în interesul calificării 
forţei de muncă; 
� Odată cu înfiinţarea sectorului FH, în 
cadrul căruia aproximativ 40% dintre 
programele de studiu sunt proiectate pentru 
persoanele angajate, s-a dezvoltat o 
puternică orientare către piaţa muncii la 
nivelul învăţământului superior. 
În Bulgaria: Ministerul Muncii şi Politicilor 
Sociale a dezvoltat un proiect PHARE în 
scopul stabilirii nevoilor angajatorilor şi 
asigurării unei bune corelări între oferta de 
formare şi nevoile pieţei muncii. 
În Danemarca: Datorită faptului că regulile 
de calitate introduse în anul 2007 pentru FPI 
stipulează în Sub-secţiunea 3 “Comitetul 
sectorial va fi responsabil pentru 
monitorizarea dezvoltării ocupării şi, pe 
aceste baze, va înainta o recomandare 
referitoare la noile nevoi sau schimbări 
necesare în procesul de formare”, există 
capacitatea de a monitoriza informaţiile 
relevante pentru acest indicator la nivelul 
FPI. Informaţiile privind mecanismele de 
identificare a nevoilor de formare pe piaţa 

systems such as: 
• The training system based on 
apprenticeship, apprenticeship advisory 
councils at the federal level (Federal 
Advisory Council on Discipleship) and 
regional level (Regional Advisory Council 
for Discipleship) are permanent bodies 
designed to adapt and further develop 
apprenticeship-based training; 
Consultativ pentru Ucenicie) constituie 
organisme permanente menite să adapteze şi 
să dezvolte în  
 
 
• In schools and professional colleges, the 
link with the labor market is achieved by 
obtaining expert opinions at sectoral and 
partly through specific surveys; 
• Funds are coming from contributions paid 
by employees and employers spent in 
collaboration with social partners within 
relevant bodies (administrative bodies, etc..) 
In the interest of labor skills; 
• With the establishment of the  FH sector, 
where about 40% of the programs of study 
are designed for people employed grew by a 
strong labor market in higher education. 
  
 
 
In Bulgaria: Ministry of Labour and Social 
Policy has developed a PHARE project in 
order to determine the needs of employers 
and to ensure a good correlation between 
training supply and labor market needs. 
 In Denmark: Because rules introduced in 
2007 as stated in Subsection FPI 3 "Sectoral 
Committee will be responsible for 
monitoring the development of employment 
and, on this basis, submit a recommendation 
on the new needs or changes required in the 
training ', there is the ability to monitor the 
relevant information for this indicator in the 
FPI. Information on the mechanisms for 
identifying training needs in the labor market 
are available from the social partners. 
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muncii sunt disponibile de la partenerii 
sociali. 
În Estonia: Ministerul Afacerilor Economice 
şi Comunicaţiilor produce un umane, o 
formă a mecanismului de corelare a pieţei 
muncii şi a sistemului de EFP. Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării utilizează acest 
document ca bază pentru realizarea de 
prognoze pentru nevoile de formare în 
învăţământul superior şi formarea 
profesională. Fiecare raport conţine 
previziuni pentru următorii şase până la 
şapte ani. Pe baza acestor anticipări, sunt 
elaborate diferite programe de formare pe 
domenii de formare profesională şi niveluri. 
În Germania: Reţeaua de cercetare 
“Identificarea timpurie a nevoilor de 
competenţe în cadrul reţelei” (FreQueNz) 
are ca obiectiv identificarea la timp a 
nevoilor viitoare de competenţe şi evaluarea 
acestora din punctul de vedere al impactului 
pe care îl au asupra EFP. Accentul este pus 
pe înregistrarea modificărilor survenite pe 
piaţa muncii. BMBF sprijină dezvoltarea 
unui “Radar al pieţei muncii” 
(Arbeitsmarktradar), un sistem de 
monitorizare a pieţei muncii orientat către 
viitor. Pentru a creşte capacitatea 
instituţională de a corela oferta actuală a 
EFP cu cerinţele viitoare ale pieţei muncii, 
BIBB proiectează şi dezvoltă facilităţi care 
ajută instituţiile şi organizaţiile să-şi 
îmbunătăţească abilitatea de a răspunde 
schimbărilor corespunzătoare în EFP: 
� programe de cercetare şi dezvoltare a 
capacităţii instituţionale; 
� proiectarea unui cadru normativ care să 
stabilească sarcini şi domenii de 
responsabilitate în EFP; 
� colectarea, structurarea şi diseminarea 
datelor şi materialelor relevante pentru EFP; 
�dezvoltarea şi implementarea sistemelor de 
monitorizare şi raportare. 
The design and implementation of a quality 
assurance system takes time and resources. 
EQARF system provides a coherent and 
comprehensive quality assurance. 

 
 
In Estonia: Ministry of Economic Affairs 
and Communications produces a report on 
anticipating skills needs and resources, a 
form of mechanism linking labor market and 
VET system. Ministry of Education uses this 
document as a basis for forecasting training 
needs in higher education and training. Each 
report contains forecasts for the next six to 
seven years. Based on these expectations, 
different training programs are developed on 
training areas and levels. 
 
 
In Germany: Research Network "Early 
identification of skills needs within the  
network" (Frequenza) aims at early 
identification of future skills needs and their 
evaluation in terms of the impact they have 
on VET. 
The focus is on recording changes in the 
labor market. BMBF supports the 
development of "Radar labor market" 
(Arbeitsmarktradar), a system for monitoring 
labor market towards the future. To increase 
the institutional capacity to correlate current 
offer VET future labor market requirements, 
designs and develops BIBB institutions and 
facilities that help organizations improve 
their ability to respond to appropriate 
changes in VET: 
• research programs and institutional 
capacity building; 
• designing a regulatory framework to 
establish tasks and areas of responsibility in 
VET; 
•collecting, structuring and dissemination of 
data and relevant materials for VET; 
• Development and implementation of 
monitoring and reporting systems. 
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În Ungaria: Institutul de Cercetare pentru 
Economie şi Întreprinderi al MKIK 
chestionează semestrial companiile în 
vederea colectării de informaţii despre 
strategiile lor economice. Colectarea de date 
priveşte intenţia acestora de a face angajări 
viitoare. 
Pe baza acestui tip de informaţii, MKIK 
realizează prognoze referitoare la rata 
previzionată a şomajului. În baza de date a 
ISZIIR al MKIK se regăsesc şi informaţii 
referitoare la intenţiile companiilor de a 
angaja persoane care intră pentru prima dată 
pe piaţa muncii. 
În România: Există două direcţii majore 
privind mecanismelor de corelare a 
evoluţiilor de pe piaţa muncii cu sistemele 
de EFP. Prima este legată de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse şi de Codul Muncii care stipulează 
obligaţia angajatorilor de a asigura formare 
profesională pentru angajaţii proprii o dată la 
doi ani (sau trei, în cazul IMM-urilor). 
Chestionarul de tip EUROSTAT pentru FPC 
realizat în cadrul întreprinderilor de către 
Institutul Naţional de Statistică furnizează 
date referitoare la nivelul de implementare al 
acestei obligaţii. A doua direcţie este legată 
de ANOFM şi se referă la responsabilitatea 
de a oferi gratis din partea Fondului de 
Asigurări pentru Şomaj (FAS) servicii de 
pregătire profesională pentru şomeri sau alte 
categorii de beneficiari. Pentru FPI au fost 
create în anul 2003 trei structuri de sprijin 
prin parteneriat, fiecare dintre ele incluzând 
reprezentanţi ai autorităţilor educaţionale la 
nivel local şi regional, angajatori, sindicate, 
autorităţi locale, nivel de unitate şcolară, în 
parteneriat, se elaborează şi actualizează 
PAS – Planul de Acţiune al Şcolii. 
Respectivele structuri parteneriale 
monitorizează şi evaluează implementarea 
fiecăruia dintre planuri, actualizate 
permanent pentru a include rezultatele 
evaluării. 
 
 

In Hungary: Institute for Economics and 
Business Research's quarterly inquires 
MKIK companies to collect information 
about their economic strategies. The 
collection of data regards their intention to 
make future employment. 
Based on such information, MKIK made 
forecasts on projected unemployment rate. In 
the database ISZIIR MKIK information are 
found intentions to hire people entering the 
labor market for the first time. 
  
 
 
In Romania: There are two major directions 
mechanisms linking labor market 
developments VET systems. The first is the 
Ministry of Labour, Family and Equal 
Opportunities and Labor Code which 
stipulates the obligation of employers to 
provide training for their employees every 
two years (or three, if SMEs). EUROSTAT 
questionnaire type CVT in enterprises 
conducted by the National Institute of 
Statistics provides data on the level of 
implementation of this obligation. The 
second direction is related to the NEA and 
refers to the responsibility of providing free 
from the Unemployment Insurance Fund 
(SAF) training services for the unemployed 
and other categories of beneficiaries. For FPI 
was created in 2003 through partnership 
support three structures, each including 
representatives of local and regional 
education, employers, trade unions, local 
authorities, NGOs and other key interested 
factors at local level. 
 Regional Consortia develop and maintain 
REAP - Regional Action Plan for TVET. 
Local committees develop LEAP - Local 
Action Plan for Vocational and Technical 
Education and the school level, in 
partnership, to develop and maintain SAP - 
School Action Plan.[3]   
Such partnership structures monitor and 
evaluate the implementation of each of the 
plans, regularly updated to include the 
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În Spania: Este utilizat un chestionar 
orientat pe tinerii elevi, pe cursanţi şi care 
are ca obiectiv înţelegerea diferitelor moduri 
de realizare a tranziţiei către piaţa muncii. 
Acest chestionar oferă informaţii privind 
finalizarea cu succes a pregătirii şi destinaţia 
cursanţilor la şase luni după absolvire. 

 
 

CONCLUZII  
 

Proectarea si implementarea unui sistem de 
asigurare a calitatii are nevoie de timp si de 
resurse. 
EQARF furnizeaza un sistem de asigurare a 
calitatii coerent si comprehensiv . 
In urma analizei efectuate concluzionam 
faptul ca gradul de implicare al tarilor 
europene in atingerea indicatorilor EQARF 
sunt diferiti de la tara la tara in functie de 
politicile educationale aplicate. 
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results of the evaluation. 
 In Spain: It is used a questionnaire targeted 
on young students, learners and is intended 
to understand different ways of achieving the 
transition towards the labor market. This 
questionnaire provides information on 
successful completion of training and 
destination of the students six months after 
graduation. 

 
CONCLUSIONS 
 
The design and implementation of a quality 
assurance system takes time and resources. 
EQARF system provides a coherent and 
comprehensive quality assurance. After the 
assessment we concluded that the 
involvement of European countries in 
achieving EQARF indicators varies from 
country to country depending on educational 
policies applied. 
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