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Cuvânt înainte 
 
Capacitatea întreprinderilor europene de a concura și de a evolua 
la începutul secolului 21 depinde din ce în ce mai mult de utilizarea 
inovativă și eficientă a noilor tehnologii de informații și de comu-
nicare (TIC). Strategia competențelor digitale este o componentă 
a Agendei Digitale pentru Europa şi a Pachetului privind ocuparea 
forței de muncă, pentru dezvoltarea competitivității, productivității 
şi gradului de angajare a forței de muncă. Europa trebuie să cree-
ze condiții cadru mai bune pentru inovare, creștere și noi joburi 
digitale. Aceasta trebuie să asigure, de asemenea, că aptitudinile, 
cunoștințele, competențele şi inventivitatea forței de muncă euro-
pene - care include experții TIC - întrunesc cele mai înalte standarde 
globale şi că acestea sunt actualizate continuu printr-un proces de 
învățare continuă, eficientă. 

În ciuda nivelurilor înalte ale şomajului, deficitul de competențe 
digitale continuă să crească în toate sectoarele. Lipsa de coordo-
nare dintre competențele disponibile şi nevoile de pe piața muncii 
există în toate statele membre, chiar dacă le afectează în grade 
diferite. Cererea de specialiști TIC, în creștere cu aproximativ 4 % 
pe an, depășeşte oferta. Locurile vacante previzionate până în 2015 
sunt aproximativ 500.000 şi multe vor rămâne neocupate, dacă nu 
se vor face mai multe pentru a atrage tinerii să obțină diplome în 
informatică şi pentru a reorienta profesional şomerii. 

Guvernele din Europa sporesc eforturile lor pentru a reduce deficitul 
de competențe prin politici, inițiative și parteneriate dedicate, deşi 
majoritatea țărilor încă duc lipsa unei strategii. Semnalele recente 
pozitive includ coaliții naționale stabilite în Lituania și Polonia ca par-
te a „Marea Coaliție pentru crearea de locuri de muncă în domeniul 
IT” lansate de Comisia Europeană în Martie 2013. Alte state membre 
din Sudul și Estul Europei sunt pregătite să lanseze coaliții naționale 
în 2014.

În 2013, competențele de e-leadership au apărut pe agenda de 
politică europeană, iar subiectul a generat un feedback pozitiv de la 
părțile interesate.

Competențele pentru e-leadership cuprind un set de cunoștințe și 
de competențe pe care le necesită un individ pentru inițierea și ghi-
darea inovației TIC la toate nivelurile întreprinderilor, de la cele nou 
înființate până la cele mai mari corporații, de la cele private la cele 
publice. Există un acord de care Europa are nevoie urgentă pentru a 
aborda problema leadership-ului și pentru a mobiliza părțile interesa-
te într-un efort comun la nivel european pentru a dezvolta inițiativele 
adecvate de e-leadership care îndeplinesc necesitățile întreprinderi-
lor în era digitală - nu doar corporațiile mari, dar şi IMM-urile care iau 
în considerare marea majoritate a locurilor de muncă din Europa. 

Acestea au fost mesaje cheie de la „Conferința europeană de 
competențe digitale din 2013” organizată de Comisia Europeană în 
data de 10 decembrie 2013. Această broșură subliniază progresul în-
registrat de activitățile de competențe digitale în Europa. Rezultatele 
au fost bine venite și s-a ajuns la un consens general cu privire la ca-
racterul urgent al acțiunii de a rezolva lipsurile grave de competențe. 
Comisia Europeană și guvernele naționale trebuie și vor continua să 
fie active în acest domeniu.  

Michel Catinat
Şef de unitate
Tehnologii Generice Esențiale şi Economie Digitală
Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie
Comisia Europeană



Informații generale
Obiectivul acestui studiu a constat în monitorizarea ofertei și cererii 
de competențe digitale în Europa, evaluând inițiativele politicilor 
naționale și parteneriatele dintre părți interesate multiple din Uni-
unea Europeană. Am analizat evoluția ofertei și a cererii din ultimii 
zece ani pentru a asigura o bază pentru: 

•  înțelegerea impactului inițiativelor lansate la nivelul UE și la nivel  
 național din 2007;
•  propunerea soluțiilor în funcție de necesitate; și 
•  identificarea metodelor eficiente de stimulare a parteneriatelor  
 dintre părți interesate multiple, astfel încât să se diminueze defici- 
 tele, lacunele și nepotrivirile de competențe digitale.
 
Răspunsul politicii europene la provocările competențelor digitale 
s-a concretizat în Comunicarea Comisiei Europene din 2007 privind 
competențele digitale pentru secolul 21, care a fost aprobată rapid 
de statele membre. O motivare suplimentară a venit de la lansarea 
din 2010 a Agendei Digitale pentru Europa și Comunicarea din 2012 
"Către o redresare generatoare de locuri de muncă", cu propunerile 
lor de a aborda provocarea competențelor digitale. Mult mai recent, 
Marea Coaliție pentru crearea de locuri de muncă în domeniul IT a 
fost lansată de Comisia Europeană la o conferință la Bruxelles din 4-5 
Martie 2013.

Studiul nostru se bazează pe activitatea anterioară pentru Comisie, 
pe oferta şi cererea de competențe digitale de-a lungul Europei 
şi pe politica / inițiativele părților interesate ca state membre, al 
căror principal scop este acela de a asigura că piețele lor de muncă 
sunt aprovizionate în mod adecvat cu specialişti TIC. O evaluare 
din 2010 (eSkills21 – Evaluarea Implementării Comunicării privind 
"Competențele digitale pentru secolul 21") a identificat progresul 
impresionant (dacă este variabil) de-a lungul UE în cei doi ani care au 
urmat după adoptarea Agendei Europene de Competențe Digita-
le: Statele membre au dezvoltat din ce în ce mai mult strategii de 
competențe digitale şi au utilizat inovații, precum parteneriate care 
încorporează părțile interesate, fără să reprezinte parte tradițională a 
sistemului de educație. Dar a fost nevoie de mai mult pentru a reduce 
deficitul de competențe şi pentru a implementa Agenda Europeană 
de Competențe Digitale, s-a concluzionat în finalul studiului.
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Klaus Behrla, 
CEO, LPI Europa 
Centrală

Institutul Profesional Linux 
susţine în totalitate parteneriatele care 

ajută la rezolvarea lipsurilor de  
competenţe digitale în UE.

Frits 
Bussemaker 
Liaison 
European 
Relations 
CIONET

Tranziţia globală către o societate 
digitală face acest lucru esenţial pentru 

a înţelege ce politici europene pot  
dezvolta competenţele  

digitale relevante.
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Cererea şi oferta de compe-
tențe digitale din Europa
Cine este în grupul TIC şi cât de mulți sunt ei?

Forța de muncă în domeniul TIC în Europa în 2012 a cuprins 7,4 
milioane de angajați sau 3,4% din forța de muncă din Europa. Au 
fost aproximativ 1,5 milioane de locuri de muncă în management, 
arhitectură şi analiză, 3,4 milioane de specialişti, precum dezvolta-
tori, ingineri sau administratori şi 2,5 milioane de angajați la nivel de 
tehnicieni şi asociați. 

Flux stabil, dar insuficient, de specialişti 
TIC în devenire de la sistemele oficiale de 
învățământ 

Interesul în carierele TIC a înregistrat un declin de la apogeul său la 
mijlocul ultimului deceniu şi numărul absolvenților în Ştiința Calcula-
toarelor s-a redus în mod constant în Europa din 2006. 

Reducerea numărului de absolvenți în Ştiința Calculatoarelor a afec-
tat forțat de muncă TIC şi a avut impact mai mare în Europa datorită 
creşterii numărului de pensionări în rândul specialiştilor TIC. 

Marea Britanie a înregistrat cea mai abruptă scădere a numărului 
absolvenților, care în prezent a scăzut la 63% de la nivelul din 2003, 
dar aceste scăderi sunt evidente în multe alte țări - cu excepția 
Germaniei şi Franței.

Franța este în prezent liderul universitar al absolvenților TIC, care 
contribuie cu 18% din totalul de intrări pe piața forței de muncă, 
luând locul Marii Britanii (17%). Acum zece ani, Marea Britanie a 
produs aproximativ o treime din numărul de specialişti în Ştiința 
Calculatoarelor (30%) din Europa, în timp ce Germania a produs doar 
7 %- comparativ cu 15% în prezent.

Apogeul a fost înregistrat în 2004 şi 2005, apoi a apărut o oarecare 
stabilitate, cu o uşoară creştere în 2009.

Situația este similară pentru absolvenții din sfera vocațională. În 
2011, 67.000 de absolvenți au intrat pe piața muncii - în scădere față 
de 2005, când numărul era de 97.000. Polonia este lider în dome-
niul educației vocaționale, producând 30% din toți absolvenții din 
Europa, în timp ce Polonia, Germania, Spania şi Olanda au produs 
împreună 75 % din absolvenții din sfera vocațională.

Înscrieri şi absolvenţi ai Studiilor de Ştiinţă a Calculatoarelor (ISCED 5A şi 5B) în Europa (EU27) 1998 - 2012

Sursă: Eurostat, se aplică unele precizări şi ipoteze
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Cererea emergentă din nou pentru 
competențe determină modificări rapide în 
profilurile competențelor şi în titlurile 
locurilor de muncă 

Cererea de angajați TIC depăşeşte oferta din prezent - acest lucru 
se întâmplă de mulți ani, cu excepția exploziei balonului dotcom. 
O anchetă Empirica în rândul Directorilor Executivi de Tehnologia 
Informației şi al Directorilor de Resurse Umane din opt țări europe-
ne, în 2012, a estimat cererea de competențe digitale (specialişti şi 
experți TIC) din UE la 274.000. Aceasta include 73.000 de locuri va-
cante pentru competențe de management TIC, arhitectură şi analiză, 
şi aproximativ 201.000 pentru specialişti TIC. 

Structura cererii este, de asemenea, vizibilă în scăderea angajării 
pe locurile vacante, cu oarecare schimbări semnificative. În timp 
ce forța de muncă totală TIC a crescut cu 1,8% între 2011 şi 2012, 
creşterea numărului de locuri de muncă la nivelul managementului, 
arhitecturii afacerii şi analizei a fost de 8,5%, iar creşterea numărului 
de specialişti TIC la nivel profesional (nivelul 2 ISCO) a fost de 3,7%. 
În acelaşi timp, numărul specialiştilor TIC la nivel de tehnicieni sau de 
asociați a scăzut cu 3,9 %, grupurile de tehnicieni de bază (ISCO 35) 
cu 2,5 % şi tehnicienii TIC din inginerie şi industrie cu 5,1%.
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Management, afaceri
arhitectură şi analiză
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nivel profesional
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asociaţi/tehnicieni

Asociat/tehnician TIC în 
industrie şi inginerie

Total

-5,1%
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Forţa de muncă TIC în profilul european se modifică 2011-2012 

Sursă: empirica 2013: Calculele bazate pe datele LFS Eurostat. Se aplică unele precizări şi ipoteze

Sebastiano 
Toffaletti
Secretar 
General, 
PIN SME

Peisajul competenţelor digitale în Euro-
pa este o junglă a certificării. IMM-urile 

solicită conducere politică pentru  
a aplica standarde simple şi  
nepartizane de competenţe  

digitale.

Prof 
Liz Bacon
Asistent  
Prorector, 
Universitatea din 
Greenwich

Aprob iniţiativele descrise în acest 
raport care evidenţiază abordările 
părţilor interesate multiple privind 

dezvoltarea competenţelor  
digitale la toate nivelurile şi  

în întreaga societate. 
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Încotro ne îndreptăm? 

Au fost pregătite trei scenarii în cursul acestui studiu. Unul reprezintă 
cel mai probabil - şi cel mai optimist - viitor. Pe lângă acesta, un 
scenariu de stagnare presupune un viitor mai puțin favorabil şi un 
scenariu de "creştere distrugătoare" prevede o creştere a cererii 
datorită dezmembrărilor bazate pe TIC ale uneia sau ale mai multor 
industrii. 

Primul scenariu presupune o creştere economică modestă (GDP 
European în creştere de la 1,0% anual în perioada 2012-2015, apoi 
cu 1,7% pe an în 2015-2020) şi investiții IT moderate (2,2% creştere 
p.a. până în 2015 şi de 3,0% în restul deceniului). Investițiile IT vor fi 
antrenate în mod vast de răspândirea rapidă a dispozitivelor mobile, 
a aplicațiilor, a serviciilor de internet tip cloud şi a altor modele noi de 
produse. Creşterea semnificativă este prevăzută pentru aplicațiile şi 
serviciile big data până în 2020. 

Acest scenariu va implica o creştere modestă a locurilor de muncă de 
100.000 până în 2015, cu un deficit structural de 509.000, cauzat de 
lipsa de persoane talentate disponibile. Acesta sugerează, de aseme-
nea, că pot fi create 509.000 de locuri de muncă dacă competențele 
au fost disponibile. Cele mai mari deficite sunt în Marea Britanie, 
Germania şi Italia - care împreună vor însuma 60% din toate locurile 
de muncă vacante din Europa.

Comparând cele trei scenarii, locurile de muncă potențial vacante 
cresc de la 449.000 la 558.000 în 2015 şi de la 730.000 la 1,3 milioane 
în 2020.
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Sursa: empirica 2013

John Higgins 
CBE, Director 
General, 
DIGITALEUROPE

Dacă vom pune accentul pe ajutarea 
angajaţilor de a-şi umple golurile şi pe 

încurajarea companiilor să creeze locuri 
de muncă noi, sunt sigur că vom  

putea înregistra o diferenţă  
semnificativă.



Unde se va înregistra o 
cerere?

Tendința spre competențele de nivel înalt 
se aşteaptă să continue, chiar dacă la un 
nivel mai puțin dramatic decât schimbările 
observate în 2011/2012. Scenariul principal 
prevăzut sugerează că locurile de muncă 
din management, arhitectură şi analiză se 
aşteaptă să crească cu 44% în comparație 
cu 2011 şi locurile de muncă la nivel profe-
sional (nivelul 2 ISCO) cu 16 %, în timp ce 
locurile de muncă de tehnicieni vor continua 
să dispară ca rezultat al automatizării, 
extrateritorializării şi câştigurilor de produc-
tivitate.
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Deficitele de competenţe digitale (locuri de muncă vacante potenţiale) în Europa în perioada 
2012 – 2020: Compararea celor trei scenarii

Profilul estimat al forţei de muncă TIC se schimbă în Europa (EU27) din 2011 - 2020 
(scenariul principal prevăzut)

Michael 
Hobbs, 
Pearson VUE, 
EMEA Manager 
de Canal

Pearson VUE susţine în întregime 
dezvoltarea şi furnizarea Cadrului 

European pentru competenţe 
digitale.  

2020
2015
2012
comparativ cu 
2011
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Viitorul rămâne incert...

Rezultatele necesită o interpretare prudentă. Proiecția potenţialului 
cererii - o construcție fragilă - nu înseamnă că va apărea de fapt 
un număr mare de locuri de muncă vacante. Locurile de muncă 
vacante, care nu vor putea fi ocupate ani la rândul, vor dispărea 
– proiectele nu vor putea fi realizate, ofertele nu vor fi trimise, iar 
inovațiile, pur şi simplu, nu se vor realiza. Este probabil ca deficitele 
persistente de competențe să conducă la creşterea externalizării şi 
extrateritorializării, cu potențial de inovație nefolosit, şi cu câştiguri 
nedorite sau forțate ca urmare a productivității, însoțite de creşteri 
de salariu şi de structuri neoptime de producție.

Un avertisment viitor vizează workaround-urile care au existat în IT 
încă de când s-a înființat acest sector. Abordarea noastră recunoaşte 
un număr limitat de candidați din alte domenii şi de absolvenți care 
nu sunt din sfera TIC. În scenariul principal, forța de muncă a însumat 
1 million de alţi candidaţi şi de absolvenţi care nu sunt din sfera TIC 
în ultimii opt ani, în comparație cu 1,4 milioane de absolvenți. Totuşi, 
Directorii Executivi au confirmat că tendința pentru candidații din 
alte domenii apare mult mai puțin frecvent față de anii '90. 

Dar estimarea noastră a cererii este foarte conservatoare, cu un 
model care se bazează în mare măsură pe creşterea forței de muncă 
TIC şi creşterea consumului GDP/IT din anii '90 şi începutul anilor 
2000. De fapt, forța de muncă a crescut semnificativ mai recent, 
chiar şi în ciuda crizei din anii 2008-2012. 

Suntem, de asemenea, prevăzători în proiectele noastre viitoare de 
locuri de muncă noi şi emergente. Acestea nu reprezintă încă o parte 
integrantă a modelului prevăzut şi multe, care apar în jurul tehno-
logiilor celei de-a treia platforme, nu sunt luate încă în considerare 
pentru statisticile locurilor de muncă. Big Data, informatizarea tip 
cloud, mediile de socializare, platformele mobile şi alte tendințe 
majore vor furniza noi abilități şi locuri de muncă care vor necesita 
competențe noi. În plus, multe locuri de muncă de a treia platformă, 
care nu sunt locuri de muncă strict în domeniul IT, vor fi la nivelul 
profesional în finanțe, marketing sau consultanță, pe măsură ce noi 
procese de afaceri sunt definite şi implementate.

Un alt aspect imponderabil curent este impactul Marii Coaliții pentru 
crearea de locuri de muncă în domeniu IT. Dar mărimea abaterii 
acestui exercițiu, care implică industria, decidenții politici şi alte 
părți interesate, şi domeniul vast al angajamentelor făcute în cadrul 
acestuia, va afecta în mod sigur imaginea statistică în întreaga 
Europă.

Ideea principală

Cererea de competențe TIC continuă să crească rapid. Locurile de 
muncă TIC principale au înregistrat o tendință de creştere de până la 
4% pe an, în timp ce locurile de muncă din management au cres-
cut cu 8% pe an. În acelaşi timp, există o scădere a cererii pentru 
locuri de muncă pentru asociați şi tehnicieni cu un nivel mediu de 
competențe. Există o nevoie corespunzătoare pentru a creşte calita-
tea şi relevanța competențelor digitale, în special datorită faptului că 
oferta de absolvenți de universitate nu ține pasul cu cererea. 

Creşterea semnificativă de locuri de muncă cu competențe de nivel 
înalt, precum funcțiile din management, arhitectură şi analiză, 
întăresc nevoia de competențe de e-Leadership. Din moment ce 
aceste funcții sunt de regulă ocupate de cei recrutați dintr-o serie de 
specialişti experimentați şi alți manageri (care nu fac parte din sfera 
TIC), se poate anticipa în timp o "strangulare" a recrutării. 

Ritmul schimbării în locurile de muncă în TIC duce către noi profile de 
locuri de muncă - precum specialiştii în sisteme informatice Big Data 
şi Cloud, în locul locurilor de muncă clasice TIC - care nu sunt încă 
cuprinse în întregime de clasificarea statistică. 

Este probabil ca noile locuri de muncă să fie create în toate sec-
toarele industriale, dincolo de calea tradițională a studiilor TIC 
,însă cu o cerință puternică pentru TIC de a străbate alte traiectorii 
educaționale şi traiectorii educaționale noi. 

Probabil că va continua ca tradiția să joace un rol esențial în sec-
torul TIC pentru neprofesionişti – în termenii educației formale sau 
traiectoriei carierei - însă este la fel de probabil că va continua noua 
cerere pentru profesionalizarea constantă prin calificări formale. 
Însă acestea nu trebuie să fie consecința educației universitare sau 
vocaționale şi pot fi dobândite în schimb ulterior în carieră. Există o 
oportunitate imensă în prezent pentru abordări educaționale noi, 
moduri noi de furnizare, programe analitice şi rezultate de învățare 
mai bune pentru a umple acest gol. 
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Alfonso 
Fuggetta
CEO & Director 
Ştiințific CEFRIEL

Trebuie să combinăm tehnologia, 
managementul şi creativitatea pentru 

a educa specialiştii necesari pentru 
provocările următoarelor  

decenii. 



Politicile Competențelor 
Digitale ale Comisiei Europene 
Recordul de decenii al Comisiei Euro-
pene al politicilor şi inițiativelor privind 
competențele digitale a culminat în Marea 
Coaliție pentru crearea de locuri de muncă 
în domeniul IT în 2013

Activitățile privind politicile competențelor digitale ale Comisiei 
Europene datează încă din primii ani ai acestui secol. Cu Forumul 
European al Competențelor Digitale, Comisia Europeană, DG Între-
prinderi şi Industrie, a stabilit un dialog pe această temă cu mai multe 
părți interesate. În 2007, Comisia Europeană a adoptat Comunica-
rea privind "Competențele digitale pentru secolul 21: Stimularea 
Competitivității, Dezvoltării şi Locurilor de Muncă", şi Consiliul de 
Competitivitate al Ministerelor a adoptat „Concluziile pe termen 
lung ale strategiei competențelor digitale“ în 22-23 noiembrie 2007. 
Conferințele europene privind competențele digitale au fost orga-
nizate în anii consecutivi, urmate de lansarea Europa 2020, Agenda 
Digitală pentru Europa 2010-2020 şi Comunicarea „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă“ în 2012. 

 

Fotografie: Manuel Barroso

2013 a fost marcat de lansarea Marii Coaliții pentru crearea de locuri 
de muncă în domeniul IT de către Preşedintele Comisiei Europene, 
José Manuel Barroso, în 2013, împreună cu Vicepreşedinții Comisiei 
Europene Neelie Kroes şi Antonio Tajani şi membrii Comisiei László 
Andor şi Androula Vassiliou, precum şi Richard Bruton, Ministrul 
Irlandei pentru Locuri de muncă, Întreprinderi şi Inovație, care 
deținea preşedinția UE la momentul respectiv. Organizațiile au făcut 
angajamente concrete către Marea Coaliție la lansarea conferinței şi 
multe dintre acestea au fost făcute de atunci.
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Sursa: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0 

Schiţa Comisiei Europene Marea Coaliţie pentru 
crearea de locuri de muncă în domeniul IT

Olivier 
Crouzet, 
42, 
Decan de Studii 

42 este o şcoală nouă care distruge 
vechile reguli pedagogice şi are drept 

obiectiv creşterea numărului de  
profesionişti în competenţe  

digitale. 

Competențe digitale pentru locuri de muncă în Europa   Măsurarea progresului și avansarea



Evaluarea politicilor competențelor digitale 
naționale în Europa
 
Activitatea politică în legătură cu competenţele digitale a 
crescut în mod semnificativ la nivel naţional în ultimii cinci ani. 
Totuşi, există diferenţe clare între ţări: unele sunt liderii politicilor 
competenţelor digitale, în timp ce altele sunt mai puţin 
performante.

Creşterea în activitățile de politică cuprinde analiza şi evaluarea 
politicilor naționale privind competențele digitale, competențele 
de e-leadership şi instruirea digitală efectuate pentru Comisia 
Europeană în toate statele membre UE în 2013 şi o comparare cu 
rezultatele din 2009.

Evaluarea activităților de politici naționale contra indexului 
activităților de competențe digitale în 5 puncte indică un nivel de 
activitate în medie de 2,9 în 2013 comparativ cu 2,4 în 2009. Acesta 
este un semn clar al progresului înregistrat în statele membre în 
implementarea politicilor şi strategiilor de competențe digitale 
naționale în acord cu Comunicarea competențelor digitale din 2007, 
aprobată de guvernele naționale.

Rezultatele de la țară la țară prezintă clar unde nivelurile de activitate 
şi progresul sunt la un nivel adecvat şi unde există o întârziere în 
dezvoltarea şi implementarea politicilor pentru a umple lacuna de 
competențe digitale. 
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 Ţară 2013 2009 Evoluţie

AT Austria     3,5   2,0  +1,5
BE  Belgia     4,0      4,5  -0,5
BG Bulgaria    2,5   1,5  +1,0
CY Cipru   2,0   1,5  +0,5
CZ Republica Cehă   1,5   1,5  0,0
DE  Germania     4,0     3,5  +0,5
DK Danemarca     4,0    2,5  +1,5
EE Estonia     3,5  1,0  +2,5
EL  Grecia   1,5   1,5  0,0
ES  Spania   2,0  1,0  +1,0
FI Finlanda    2,5   1,5  +1,0
FR Franţa     4,0    3,0  +1,0
HU Ungaria    2,5    3,5  -1,0
IE Irlanda      4,5     4,0  +0,5
IT Italia    2,5   1,5  +1,0
LT Lituania    2,0   1,0  +1,0
LU  Luxembourg    2,5   1,5  1,0
LV Letonia    2,5    3,0  -0,5
MT  Malta     4,0    4,0  0,0
NL  Olanda     4,0    3,0  +1,0
PL Polonia    3,0    2,5  +0,5
PT Portugalia   1,5    1,5  0,0
RO România   1,5    2,5  -1,0
SE  Suedia     4,0    2,5  1,5
SL Slovenia   1,5   1,5  0,0
SK Rep. Slovacă   1,5   2,0  -0,5
UK  Regatul Unit      5,0      5,0  0,0 

Sursa: Gareis, K., Hüsing, T., Bludova, I., Schulz, C., Birov, S. Korte, W.B.: Competențe digitale: 
Monitorizarea şi Evaluarea Politicilor şi Parteneriatelor în Europa (Raportul Final pentru Comisia  
Europeană), ianuarie 2014 

Indexul politicii competenţelor digitale în ţările europene 2009 - 2013

Silvia Leal  
Director de  
Programe TIC 
la IE Business 
School 

Organizaţiile academice trebuie să îşi 
adapteze planurile de învăţământ la 

cererile de inovaţie tehnologică.  
O Marcă Europeană de Calitate  
va fi un factor esenţial pentru  

a genera sinergii. 

Peter 
Hagedoorn, 
Secretar 
General, EuroCIO 
Asociația Euro-
peană CIO

Comunitatea TIC trebuie să lucreze 
serios la mărcile de certificare şi de ca-
litate, ambele pentru instruirea bazată 

pe industrie, precum şi pe instruirea 
prin instituţiile educaţionale,  

cum ar fi universităţile.  



Din cele 27 de state membre, 12 au prezentat o valoare de 3 
sau mai mare pe scala indexului de 5 puncte pentru activitatea 
competențelor digitale. Ţările cu punctaj bun au fost Marea Britanie, 
Irlanda, Belgia, Germania, Danemarca, Franța, Malta, Olanda şi Sue-
dia, de asemenea, au făcut paşi mari în activitatea pentru asigurarea 
unor oferte adecvate de specialişti TIC pe piața muncii din prezent şi 
din viitor. 

Decidenții politici şi alte părți interesate au intervenit în diverse 
moduri. În mod clar, Agenda Competențelor Digitale din 2007 şi 
inițiativele subsecvente ale Comisiei au determinat statele membre 
să dezbată public competențele digitale şi le-a ajutat să găsească 
soluții adecvate.

1. Indexul Acivităților de Competențe Digitale 2009, 2013 măsoară politica națională şi activitatea părților interesate prin evaluarea politicilor şi inițiativelor naționale în domeniul competențelor digitale (prima dată în 
2009, ultima dată în 2013); trei indici: indexul activităților de competențe digitale, indexul activităților de instruire digitală, indexul activităților de competențe de e-leadership. Sursă: Gareis, K., Hüsing, T., Korte, W.B., 
Birov, S., Bludova, I., Schulz, C. (empirica): Monitorizarea şi Evaluarea Politicilor şi Parteneriatelor de Competențe Digitale. Raportul Final pentru Comisia Europeană (ianuarie 2014), Indexul disponibilității rețelelor de 
comunicații 2013, măsoară capacitățile economiei de a canaliza TIC pentru competitivitate şi dezvoltare crescute

Gradul de integrare şi de consistență al creării politicilor este limitat 
încă în multe state membre, unde nu există o strategie majoră sau nu 
există o atenție continuă în diverse domenii ale politicilor.

Se poate remarca faptul că țările cu activitate semnificativă în dome-
niul competențelor digitale au, de asemenea, cea mai mare cotă de 
angajați TIC în forța lor de muncă şi gradul cel mai ridicat al indicilor 
inovației şi competitivității, precum Indexul disponibilității rețelelor 
de comunicații (NRI), care măsoară capacitățile economiilor pentru a 
canaliza TIC pentru competitivitate şi dezvoltare1 crescută.

Este, de asemenea, pozitiv faptul că unele țări, care pot fi descrise 
ca "mai puțin performante" au devenit mai active. Două dintre ele 
(Lituania şi Polonia) au început programele de competențe digita-
le în calitate de Mari Coaliții naționale pentru crearea de locuri de 
muncă în domeniul IT, ca parte a inițiativei Comisiei cu acelaşi nume. 
Zece viitoare state membre, majoritatea din Sudul şi Estul Europei, 
plănuiesc, de asemenea, să lanseze programe naționale.
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Sursă: Gareis, K., Hüsing, T., Bludova, I., Schulz, C., Birov, S. Korte, W.B.: Competențe digitale: Monitorizarea şi 
Evaluarea Politicilor şi Parteneriatelor în Europa (Raportul Final pentru Comisia Europeană), ianuarie 2014 

Peisajul Ţărilor Europene asupra "Activităţilor de Politică a Competenţelor Digitale" 
versus "Capacitatea Inovării" 2013

Prof Sharm 
Manwani
Profesor 
Executiv, 
Henley Business 
School

Dezvoltarea profilelor planurilor de în-
văţământ pentru e-lideri oferă o punte 

importantă între organizaţiile  
de business și instituţiile  

educaţionale. 
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Inițiativele privind competențele 
digitale şi parteneriatele dintre 
părți interesate multiple
Abordarea părților interesate multiple s-a 
dovedit a fi cea mai eficientă în tratarea 
provocării politicilor competențelor digitale

Parteneriatele dintre părți interesate multiple (MSPs) sunt inițiative 
comune care unesc organizații din sectorul educației şi instruirii cu 
asociațiile din industrie şi angajatorii sectorului privat, care preiau 
unele din responsabilitățile care au fost deținute tradițional în mod 
vast de sectorul public. 

Logica este faptul că sectorul privat poate complementa şi extinde 
serviciile asigurate de sectorul public, sporind resursele disponibile şi 
permițând un impact mai rapid şi mai mare. Succesul MSPs depinde 
de implicarea tuturor părților interesate relevante, pentru a asigura 
auto-susținere şi progres vast, şi pentru a a evita abordările parțiale 
sau necoordonate care pot împiedica - şi adesea o fac - modernizarea 
educației superioare şi VET în Europa. Pentru un punct de vedere 
al industriei, MSPs oferă o punte valoroasă între sistemul public de 
educație, cu influența sa asupra ofertei de competențe formalizate 
către piața muncii, şi angajatorii sectorului privat, cu cererile lor de 
competențe speciale.
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Educaţie
vocaţională

şi instruire (VET)

Educaţie 
suplimentară/

LLL

Educaţie 
Superioară

Cadru de competenţe digitale

Informaţii de piaţă

Suport carieră şi potrivire joburi

Stimulente financiare şi fiscale

Trezirea conştiinţei şi motivaţie

Piaţa muncii

Profesionalism TIC şi construirea instituţiilor

Bernd 
Taselaar
 CEO, EXIN

Depăşirea lacunei dintre cererea şi 
oferta de competenţe digitale în Europa 

va necesita abordări inovatoare  
în învăţarea şi validarea  
competenţelor digitale. 

Jan 
Muehlfeit
Președinte 
Europa, 
Microsoft 
Corporation

Iniţiativa de e-leadership a Comisiei 
Europene este exact ce trebuie într-un 
moment în care Europa are nevoie de 

profesioniști pentru a conduce per- 
sonalul calificat în utilizarea  

oportunităţilor TIC  
emergente.



Evaluarea parteneriatelor dintre părțile 
interesate multiple

Metodologia noastră pentru identificarea şi analizarea celor mai 
bune practici utilizează analiza SWOT (investigând punctele forte - 
punctele slabe - oportunitățile - amenințările), precum şi experiența 
din activitatea predecesorilor privind MSPs pentru competențe 
digitale. Unitatea de observație a fost inițiativa, împreună cu care 
contextul politicii este încorporat în aceasta. Selectarea şi evaluarea 
printr-un proces de etape multiple au aplicat criterii, inclusiv: În ce 
măsură inițiativa reprezintă un parteneriat dintre părți interesate 
multiple? Urmăreşte aceasta competențe ale specialiştilor TIC mai 
degrabă decât instruirea digitală în general? 

În ce măsură parteneriatul este încorporat într-un context mai vast 
de politici? Dimensiunea şi obiectivul său asigură relevanță față de 
dezvoltarea pe țară raportată la competențele digitale? Inițiativa s-a 
desfăşurat pe o perioadă suficientă încât să facă posibilă evaluarea 
experienței acesteia? Abordarea sau obiectivele ei sunt inovatoare? 
A arătat suficientă flexibilitate pentru a se adapta circumstanțelor 
schimbătoare? A obținut rezultatele estimate şi există rezultate 
tangibile în asigurarea ofertei suficiente de specialişti TIC calificați în 
mod adecvat în prezent şi în viitor?

Trezirea conştiinței în cadrul grupurilor 
țintă corecte

Activitățile de trezire a conştiinței presupun înțelegere limitată 
a angajării ce are legătură cu TIC, rolul specialiştilor TIC în cadrul 
economiei, relevanța lor pentru performanța IMM-urilor şi perspec-
tive de carieră în TIC. Grupuri țintă tipice sunt tinerii înainte de a lua 
decizii cu privire la carieră, fie că este vorba de învățământul primar, 
secundar sau terțiar. Abordările în cadrul Europei includ competiții 
şi activități de tipul evenimentelor "fă cunoştință cu viitorul tău 
angajator" până la instrumente şi platforme care caută să transfor-
me TIC într-o alegere atractivă de carieră în rândul adolescenților. 
Femeile sunt cel mai slab reprezentate în rândul specialiştilor TIC şi 
studenților TIC, şi multe dintre aceste inițiative țintesc în mod explicit 
adolescentele şi tinerele. În Germania şi Austria, astfel de programe 
începute în primii ani ai secolului, şi multe alte state membre au 
urmat modelul, şi au trimis adesea studente TIC sau absolvente TIC în 
şcoli cu rolul de modele şi formatori.

 Austria’s Sparkling Science este o schemă de subvenționare pentru 
proiecte colaborative între universități şi şcoli care aspiră să aducă 
copiii în contact cu ştiința în circumstanțele lumii reale. S-a reuşit 
ca cercetarea (având legătură în mod direct sau indirect cu TIC) să 
devină atractivă pentru tineri, inclusiv prin lansarea programului 
„Children‘s Universities” ("Universitățile Copiilor").
 

 Programul bine stabilit "women into technology" (femeile în tehno-
logie) din Austria face uz de îndrumarea printr-un program pilot care 
utilizează studentele şi absolventele TIC cu rol de modele. În mod 
decisiv, vizează profesorii şi părinții țintă, precum şi elevii. 

Punerea bazelor dintr-o fază timpurie

Unele inițiative au drept scop adaptarea educației primare şi 
secundare nu numai pentru a asigura competențe de bază pentru uti-
lizatorii TIC la o fază timpurie, dar şi pentru a creşte interesul în con-
tinuarea studiilor în sisteme informatizate după şcoala secundară. 
În ultimii ani, toate statele membre au actualizat şi au modernizat 
planurile de învățământ şi infrastructura TIC pentru a potrivi inovația 
tehnică şi pentru a dezvolta necesitățile industriei şi societății. 
Succesul a variat şi a depins parțial de abilitatea țării respective de a 
investi în sistemul său educațional, însă unele țări au revizuit întregul 
lor sistem educațional primar şi secundar şi au încorporat expunerea 
elevilor la ştiință, tehnologie şi teme legate de inginerie pentru a 
spori interesul dintr-o fază timpurie. Unele țări au revizuit complet 
planurile de învățământ pentru a încorpora utilizarea TIC şi instrui-
rea media de-a lungul procesului de învățare. Noua temă a Dane-
marcei, „Computational thinking and practice“ (Gândire şi practică 
informatizată), este o inovație în predarea subiectelor legate de 
sistemele informatice la şcoală, şi UK dezvoltă o abordare similară.

PAGINA 14

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

• Evaluarea prin utilizarea unui set comun de indicatori 
    calitativi şi cantitativi
• Lecţiile învăţate şi recomandările trebuie deduse

• Identificarea iniţiativelor asemănătoare MSP (”stocktaking“)
• Analiza MSP şi tipologia revizuită
• Studii şi descrieri ale contextului politicilor şi MSP

➡︎ >200 Descrieri abstracte MSP
➡︎ 135 selectați ca şi candidați pentru analiza suplimentară

➡︎ 17 Practici Bune prezentate în Raportul Final

➡︎ 58 selectați ca şi candidați pentru Practică Bună
➡︎ 17 dintre acestea selectate pe baza descrierilor validate

• Studii de caz detaliate ale MSPs
• Validarea de terţe părţi (experţi naţionali)

Dr. George 
Sharkov
Director, 
Institutul Euro-
pean de Software 

Dacă lucraţi în domeniul de calificare IT 
sau în domeniul competitiv IT intensiv, 
competenţele pe care le dezvoltaţi sau 

de care aveţi nevoie trebuie  
exprimate într-un limbaj  

înţeles în mod  
normal.
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 Coder Dojo este o mişcare fundamentală care organizează sesiuni 
de programare („Dojos“) pentru elevii de toate vârstele. A început 
în Irlanda şi se desfăşoară în prezent în 29 de țări. Este un exemplu 
de inovație socială digitală ascendentă, bazată pe comunicarea prin 
intermediul rețelelor de socializare. 

 În Danemarca, noua temă şcolară "computational thinking and 
practice" (gândire şi practică informatizată) a fost concepută şi 
introdusă cu succes printr-un parteneriat între părți interesate multi-
ple. Deplasează accentul de la simplele competențe de utilizator TIC 
la aplicații creative TIC pentru provocările lumii reale.

Dezvoltarea şi asigurarea educației şi 
instruirii individualizate

Dezvoltarea şi asigurarea ofertelor de educație şi instruire individua-
lizate şi adaptate la necesitățile pieței muncii reprezintă una din cele 
mai importante domenii pentru MSPs. Confruntate cu creşterea ratei 
şomajului într-un moment în care locurile vacante pentru specialiştii 
TIC sunt greu de ocupat, multe state membre au încercat să canalize-
ze absolvenții şi alți candidați către locurile de muncă TIC pentru care 
există o cerere foarte mare. 

Irlanda a înregistrat un succes special în acest domeniu. Noi abordări 
VET sunt, de asemenea, căutate: unele inițiative caută să ofere 
studenților şi angajaților canale alternative de realizare educațională 
şi să ofere mijloace îmbunătățite pentru învățarea "la locul de 
muncă" şi "la momentul potrivit". 

Programul Academia IT din Estonia este un efort comun al guver-
nului, învățământului superior şi al industriei de a spori calitatea 
educației superioare TIC şi de a promova ofertele educaționale în Es-
tonia şi nu numai. Obiectivul este de a face din Estonia un loc atractiv 
pentru tinerii europeni pentru a studia TIC. 

 ITMB Degree (Gradul în Managementul Tehnologiei Informației în 
Afaceri) din UK este un program educațional individualizat, care 
combină competențele TIC şi de management într-o diplomă de 
licență. Apariția modelului a fost determinată de necesitățile angaja-
torilor majori din UK, care caută absolvenți care combină specialistul 
TIC cu competențele de afaceri şi de leadership.

Malta a reuşit să canalizeze studenții către sectoare ale economiei 
considerate esențiale pentru dezvoltarea țării. Schema "Get Quali-
fied" (Califică-te) oferă burse studenților care aleg calificări 
solicitate de industrie, cu accent pe specialiştii TIC. 

Programul de Conversie de Nivel 8 din Irlanda este oferit 
absolvenților şomeri din domeniile TIC. Reprezintă un prim exemplu 
pentru modul de mărire a numărului de profesionişti TIC într-un timp 
scurt prin colaborarea strânsă dintre guvern, angajatori şi furnizorii 
de servicii educaționale.
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Prof Jaak 
Aaviksoo, 
Ministrul 
Educației şi 
Cercetării din 
Estonia

Prin investirea în planurile de în-
văţământ IT, contribuim la bunăstarea 

şi creşterea economică din Estonia.  
Universităţile estoniene au găsit 

punctele lor forte în domeniile  
de nişă, în special în planul  

de învăţământ pentru  
Apărarea Cibernetică.

James 
Whelton, 
Co-fondator 
CoderDojo 

Faptul de a înţelege şi de a cuantifica 
competenţele pe care europenii le do-

bândesc cu tehnologia este vital pentru 
viitorul societăţii noastre şi acesta  

este motivul pentru care este  
vitală activitatea privind  

competenţele digitale.

Marianne
Mikkelsen, 
It-vest 

În ‘Create IT’, profesorii de liceu 
împărtăşesc resurse de învăţare online 
orientate către interesele studenţilor şi 

profesorii universitari produc resurse  
de învăţare pentru profesorii  

de liceu.



Suport carieră, învățare continuă şi 
instruire în e-leadership

Este dificil pentru persoanele care fac alegeri în ceea ce priveşte 
cariera să perceapă piața muncii TIC în mod clar, deoarece profesiile 
pe care aceasta le oferă sunt mai puțin definite decât cele din alte 
sectoare, stabilite pe termen mai lung. Au fost luate inițiative pentru 
suportul carierei celor care sunt deja specialişti TIC, adesea oferind 
informații de piață adaptate la necesitățile individuale. Unele vizează 
indivizii care caută (re)instruirea în competențe digitale profesionale, 
oferind sfaturi cu privire la ofertele de instruire de pe piață. 

Dezvoltarea cadrelor şi definițiilor recunoscute de competențe digi-
tale s-a desfăşurat la nivel național încă din anii '90 (precum AITTS 
şi APO-IT din Germania; SFIA din UK; Les Métiers des Systèmes 
d’Information dans les Grandes entreprises – Nomenclature RH în 
Franța). Procesul a fost stimulat mult mai recent cu dezvoltarea Cad-
rului de Competențe Digitale (e-CF). Multe scheme europene pentru 
educație şi certificarea competențelor digitale folosesc sau sunt puse 
de acord în mod strâns cu e-CF. Sistemele coerente au fost, de ase-
menea, dezvoltate la nivel sub-național pentru a dirija competențele 
profesionale relevante acolo unde există cerere de specialişti TIC şi 
pentru a consilia persoanele în căutare de locuri de muncă cu privire 
la dobândirea de noi competențe şi la certificare. Mobilitatea forței 
de muncă de-a lungul regiunilor şi țărilor poate juca un rol major, 
aşa cum a fost exemplificat de CompeTIC, un proiect între regiunea 
belgiană Walloon şi regiunea franceză învecinată Nord-Pas-de-
Calais. Alte măsuri includ asigurarea portalurilor de internet/bazelor 
de date de cunoştințe centrate pe utilizatori, şi desfăşurarea de 
campanii de trezire a conştiinței în rândul angajatorilor, în special al 
IMM-urilor. 

Centrul de referință TIC pentru regiunea Bruxelles intensifică cu 
succes transparența de pe piață pentru educația şi instruirea TIC, 
precum şi pentru piața muncii specialiştilor TIC. EVOLIRIS a ajutat 
la depăşirea ineficiențelor şi obstacolelor unei piețe heterogene şi 
bilingve.

Rețeaua Competențelor RETE pentru Economia Digitală din Italia 
este o colaborare între companiile majore pentru exploatarea 
potențialului e-CF. Presupunerea sa de bază este că una dintre 
soluțiile la dificultățile economice ale Italiei constă într-un cadru 
eficient de competențe digitale. 

 Grupul de Lucru ECF-NL a dezvoltat o abordare strategică pentru 
exploatarea e-CF la nivel național, astfel că părți interesate majore 
din sectorul public şi privat îl utilizează în prezent în mod vast în 
managementul resurselor umane. 

 Finish-IT este cel mai rapid program de instruire şi de certificare 
pentru specialiştii TIC cărora le lipsesc calificările formale - inclusiv 
cei care au abandonat studiile universitare şi imigranții cu calificări 
nerecunoscute în Germania.

 Nokia Bridge susține angajații şomeri şi a devenit un deschizător 
de drumuri major al antreprenoriatului digital din Finlanda şi în alte 
locații Nokia de pe întreg globul. 
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Jean-Pierre 
RUCCI, 
Director, 
EVOLIRIS asbl

EVOLIRIS, Centrul de Referinţă TIC 
pentru regiunea Bruxelles, intensi-

fică transparenţa de pe piaţă pentru 
educaţia şi instruirea TIC, precum  

şi pentru piaţa muncii  
specialiştilor TIC.
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Jari 
Handelberg, 
Aalto University‘s 
Small Business 
Centre

Motivaţia celor care beneficiează de su-
portul oferit de programul Nokia Bridge 

pentru înfiinţarea de companii este 
mare şi aproximativ 90% din între- 

prinderi continuă să funcţioneze  
activ cu un puternic accent pe  

internaţionalizare.

Johann
Kempe, 
CIO, Holtzbrinck 
Publishing Group

Încurajaţi şi stimulaţi inginerii talentaţi 
şi oamenii de ştiinţă să devină antre-

prenori şi intraprenori de succes!  
Asta este ceea ce susţine  

Software Campus. 



Software Campus din Germania oferă burse doctoranzilor şi mas-
teranzilor excepționali în TIC, oferind condiții optime ca aceştia să se 
dezvolte şi să devină e-liderii de mâine.

 Womentor este un program suedez care utilizează îndrumarea 
pentru a ajuta femeile din funcțiile de management inferior să-şi dez-
volte abilitățile de leadership şi să construiască rețele profesionale, 
astfel încât să sporească numărul femeilor în funcțiile de manage-
ment de top care au legătură cu TIC. 

Parteneriate vaste, naționale, de 
competențe digitale

În plus față de aceste inițiative focalizate, unele state membre 
desfăşoară parteneriate susținute de guvern pe baza unor inițiative 
care au legătură cu competențele digitale, bazate pe o politică 
strategică pe termen lung - şi anume e-Skills UK (Competențe digita-
le UK), ICT Skills Sector Council (Consiliul Sectorial al Competențelor 
TIC), care este controlată de guvern, însă a beneficiat de subvenție 
publică importantă şi de suport politic puternic. Tăierile de buget au 
făcut ca acest tip de model de guvernare să fie mai dificil.

În alte țări, parteneriatele comprehensive în domeniul competențelor 
digitale au fost stabilite cu o mică influență guvernamentală sau în 
absența acesteia. Pasc@line a Franței, care are o susținere puternică 
de la sectorul de afaceri, precum şi de la sindicate, nu se înglobează 
îndeaproape în agenda politicii guvernului.

e-Skills UK (Competențe digitale UK) sunt o inițiativă de conducere 
a industriei pentru adresarea provocării competențelor digitale. 
Statutul formal acceptat de guvern ca Sector Skills Council (Consi-
liul Sectorial al Competențelor) pentru domeniul TIC, este înglobat 
îndeaproape în politică. Acesta rămâne evaluarea pentru parteneria-
tele comprehensive de competențe digitale naționale şi este capabil 
să mențină ridicat nivelul de activitate în ciuda tăierilor finanțării 
guvernamentale.  

 Pasc@line este o platformă eficientă pentru cooperarea dintre 
industrie şi educația superioară pentru a adapta oferta şi cererea 
pentru profesionişti TIC. Sindicatele preiau un rol esențial.  

Cadrul guvernării pentru profesionalism TIC

Maturizarea profesiei TIC poate ajuta la atragerea mai multor 
persoane să devină specialişti sau profesionişti TIC. Comisia a 
pregătit calea spre aceasta de mai bine de un deceniu şi un rezul-
tat este Cadrul European de Competenţe digitale. e-CF este acum 
dezvoltat în continuare, pentru a deveni un standard european, 
pentru a asigura profilele asociate locurilor de muncă profesionale 
TIC şi se propune să ofere un cadru de guvernare pentru profesi-
onalismul TIC care poate să fie implementat de industrie şi alte 
părţi interesate.

Cadrul competențelor digitale (e-CF) (www.ecompetences.eu) 
reprezintă un standard comun, care poate să fie utilizat în între-
aga Europă de specialişti, angajatori şi instructori pentru a stabili 
competențele şi capacitățile şi pentru a defini funcțiile joburilor 
profesionale TIC, certificările relevante şi calificările. De asemenea, 
poate să fie utilizat pentru a defini criteriile de admitere şi cerințele 
pentru avansarea în cadrul profesiei.
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Anne-Marie 
Fransson, 
Director General, 
The Swedish IT 

Dezvoltarea leadership-ului nostru şi pro- 
gramul de consiliere Womentor din 2007 

reprezintă un factor important, competitiv, 
pe termen lung pentru sectorul suedez IT şi 

Telecomunicaţii. Acest lucru este impor- 
tant deoarece înregistrăm o creştere  

a numărului femeilor care doresc  
să lucreze în cadrul  

industriei IT.

 Kay P. 
Hradilak, 
SAP

Competenţele digitale îmbunătăţite reprezin-
tă factorul cheie în lupta împotriva şomajului 
în rândul tinerilor şi împotriva deficitului de 

competenţe în Europa. Aceasta este o  
sarcină comună pentru partenerii  

din industrie, universităţi şi  
părţile interesate din  

sectorul public. 



Seminarul CEN privind competențele TIC a furnizat e-CF şi profilele 
profesionale TIC. Este un grup de lucru european de reprezentanți 
naționali şi internaționali din industria TIC, organizații de instruire 
vocațională, parteneri sociali şi alte instituții (aproximativ 100 de 
entități în total). 

Decizia a fost luată în 2013 pentru a constitui un Comitet CEN, cu 
reprezentanți ai organismelor de standardizare pentru a adopta 
e-CF ca standard european formal. Prima şedință a acestui Comitet 
CEN nou a avut loc la Milano, pe 28 ianuarie 2014. e-CF a fost emis în 
versiunea sa 3.0 în Decembrie 2013.

Aceste activități formează o parte a agendei europene mai vaste 
pentru a stabili o profesie TIC matură, care va include un cadru pan-
european guvernamental şi instituțional pentru profesia TIC. A fost 
propusă o abordare din multiple perspective pentru a implementa o 
structură pentru profesionalismul TIC în Europa. Aceasta va avea o 
serie de funcții cheie la un nivel paneuropean şi va fi reflectată la un 
nivel național în statele membre. Cele trei funcții cheie sunt: standar-
de, profesionalism şi promovare. 

S-a propus crearea unui MSP pentru a prelua responsabilitatea pen-
tru profesionalism şi promovare la un nivel european. De asemenea, 
a fost propus un model pentru nivelul național, care deține un MSP 
pentru a susține toate cele trei funcții: implementarea standardelor, 
profesionalismul național TIC şi promovarea. 

Unde este posibil, inițiativele şi mecanismele existente vor fi reținute 
şi încorporate în proces. Fiecare stat membru va implementa 
modelul cel mai probabil în mod diferit, în acord cu instituțiile şi 
inițiativele existente, maturitatea profesionalismului TIC, prioritățile 
şi obiectivele naționale. Recomandările pentru acțiune au fost ela-
borate într-un raport al Comisiei la începutul lui 2014, după prezen-
tarea lor la Conferința 2013 a competențelor digitale în Europa din 
Decembrie 2013. Ecosistemul emergent de instrumente asociate de 
suport online includ deja “Peisajul şi instrumentul de auto-evaluare 
a competențelor digitale din Europa” (www.eskillslandscape.eu), 
CEPIS evaluarea competențelor digitale (www.cepis.org/ecompe-
tencebenchmark) şi serviciul de evaluare a competențelor digitale 
(http://www.ecfassessment.org/en/1/home).

Obținerea maturității complete pentru profesia TIC va dura mulți ani 
şi aceştia sunt doar primii paşi în propunerea unui model instituțional 
şi guvernamental pentru profesie, în întreaga Europă. 
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Nivel UE

Standardizare
(Acord)

Profesionalism

Standardizare
(Implementare)

Profesionalism

Bucla de feedback 
(feedback loop)

Recunoaștere
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Cooperare

Raza de acțiuneAgenda Digitală
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Acreditare
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Sursă: Cadrul Guvernamental pentru Profesionalism TIC. Raportul de la Comisia Europeană 
- DG Întreprinderi şi Industrie - privind contractul de servicii "Monitorizarea și evaluarea politi-
cilor competențelor digitale și parteneriatelor", Decembrie 2013

Profesionalism TIC: Privire de ansamblu la un nivel înalt al unui Cadru 
Instituţional şi Guvernamental
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Recomadări de Politică 
Următoarele recomandări sunt propuse pentru a asigura că Europa 
are suficiente competențe digitale şi competențe de e-leader-
ship. Acestea au fost concepute ca o intrare pentru un itinerariu 
cuprinzător de acțiuni la nivelul UE şi la nivel național. 

PRIMA RECOMANDARE: 
LANSAREA INIŢIATIVELOR ÎN ŢĂRILE CARE 
AU RĂMAS ÎN URMĂ

Creşterea în activitatea de competențe digitale în Europa în 2013 
este încurajatoare - totuşi aceasta încă nu se aplică în toate statele 
membre. După cum a fost documentat în raportul menționat mai 
sus, 40% din statele membre prezintă o activitate solidă de politi-
ci, 10 % sunt în curs de obținere, dar 50% încă expun doar niveluri 
modeste de angajament şi trebuie să îşi accelereze eforturile urgent. 
Demersurile urmate de guvernele2 naționale şi inițiativele părților 
implicate asigură un fond valoros de exemple de bune practici.  

Guvernele din țările cu niveluri scăzute ale activității competențelor 
digitale trebuie să stabilească strategii comprehensive, să susțină 
parteneriate dintre părți interesate multiple şi să se implice în măsuri 
şi inițiative care au legătură cu acest lucru. Impulsul creşte în întreaga 
Europă pentru astfel de acțiuni şi concluziile Consiliului European 
din 25 octombrie 2013 specifică faptul că "o parte a Fondurilor de 
Investiție şi a Fondurilor Structurale Europene (2014-2020) trebuie 
să fie utilizată pentru educația TIC, susținerea pentru recalificare, 
instruirea şi educația vocațională în TIC, incluzând instrumente şi 
conținut digital, în contextul Inițiativei de Angajare a Tinerilor"3.  

Inițiativele competențelor digitale naționale necesită un termen lung 
de apropiere strategică - precum e-Skills UK (Competențe digitale 
UK) Consiliul Național al Sectorului Competențelor din sectorul 
TIC, care a primit o finanțare publică şi un angajament solid de la 
industrie, sau Pasc@line, susținut de academie, industrie şi sindica-
te. Finanțarea poate să fie influențată de Fonduri Sociale şi Struc-
turale Europene pentru a implementa inițiativele competențelor 
digitale eligibile. Autoritățile publice la nivel național şi regional pot 
fi informate referitor la modul în care pot încorpora cel mai bine 
competențele digitale în Strategiile lor de Inovare şi Cercetare pentru 
Specializarea Inteligentă (Smart Specialisation)4 - în special, în Plat-
forma de Specializare Inteligentă (Smart Specialisation Platform)5. 

Comisia şi administrațiile naționale şi regionale trebuie să susțină 
trezirea conştiinței, bazată probabil pe campania paneuropeană din 
2014 "Competențe digitale pentru locuri de muncă". Statele membre 
trebuie să ajute angajatorii (în special IMM-urile) pentru a oferi locuri 
de muncă, pentru a asigura îndrumarea studenților şi trebuie să 
fie identificate surse noi de finanțare de la asociațiile din industrie, 
activitățile CSR şi partenerii sociali.

Implementarea este în repaus, în principal, ca urmare a lansării 
inițiativelor naționale de statele membre, care susțin „Marea Coaliție 
pentru crearea de locuri de muncă în domeniul IT“ şi mobilizează ins-
trumentele de finanțare. Strategiile regionale şi naționale de inovație 
trebuie să integreze competențele digitale şi rețeaua Comisiei 
Europene, lansate în 2014, pentru a susține activitățile Marii Coaliții, 
pot ajuta prin susținerea dezvoltării activităților cu potențial pentru 
învățarea din angajamentele şi inițiativele existente şi prin motiva-
rea părților interesate locale pentru a le reproduce într-un format 
adaptat nevoilor lor.
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2.  Cadrele politicilor naționale trebuie să includă un spectru vast de activități și trebuie să se clasifice de la: 
·  Activitățile de trezire a conștiinței și cele care asigură baza la un stadiu timpuriu în ciclul de educație primar și secundar, altele au avut drept obiectiv asigurarea educației și instruirii personalizate pentru a îndeplini  
 nevoile de pe piața muncii, 
·  Susținerea carierei pentru a ajuta la îmbunătățirea competențelor și calificărilor acelor angajați TIC amenințați de procesele de automatizare și de tendințele nou emergente cu cereri complet noi pentru diferite  
 tipuri de competențe, care nu sunt disponibile pentru acești indivizi, 
·  Învățarea continuă include educație superioară și activități de educație executivă, care răspund cererilor pieței în schimbare prin dezvoltarea unor noi planuri de învățământ sau parteneriate privind competențele  
 digitale etc.
3.  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf 
4.  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf 
5.  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 



A DOUA RECOMANDARE:
SPORIREA EFORTURILOR PRIN ANGAJA-
MENTUL POLITICILOR PE TERMEN LUNG 

Experiența sugerează faptul că activitățile care se înglobează în poli-
tici naționale coerente pe termen lung - după cum a fost exemplificat 
de U.K. sau Irlanda - au avut o şansă mai bună de supraviețuire după 
încheierea finanțării inițiale. Inițiativele conduse doar de indivizi 
sau de un număr mic de jucători din industrie pot fi vulnerabile la 
schimbările înregistrate de strategiile de afaceri.

Toate guvernele naționale trebuie să convină asupra unei strategii pe 
termen lung, cu obiective şi măsuri clare pentru a asigura sustena-
bilitatea activităților şi parteneriatelor de succes, care pot adresa 
provocarea competențelor digitale. Pentru a consolida legătura 
dintre dezvoltarea competențelor digitale, promovarea antrepreno-
riatului şi inovației, care duce la creştere şi angajare, trebuie să se 
depună toate eforturile pentru a încorpora competențele digitale în 
politicile din educație, instruire, inovație şi antreprenoriat la nivelul 
UE, statelor membre şi la nivel regional/local.

Din 2007, Comisia6 a asigurat o bază solidă de cunoştințe cu 
informații despre politicile competențelor digitale ale statelor mem-
bre şi despre parteneriatele dintre părți interesate multiple pentru 
luarea deciziilor cu privire la politicile naționale. Acest exercițiu con-
tinuu în analizarea, monitorizarea şi stabilirea punctelor de referință 
ale progresului a oferit guvernelor naționale dovada pentru accepta-
rea şi implementarea politicilor şi acțiunilor necesare.

A TREIA RECOMANDARE: 
ADAPTAREA EDUCAŢIEI ŞI INSTRUIRII ÎN 
ERA DIGITALĂ 

Concluziile Consiliului European din 25 octombrie 2013 impun "un 
grad mai ridicat de integrare a competențelor digitale în educație, 
de la cele mai timpurii etape de şcolarizare la educația superioară, 
educația vocațională, instruirea şi învățarea continuă." Succesul a 
fost variabil în eforturile statelor membre‘7 de a actualiza planurile de 
învățământ şi infrastructura TIC în acord cu ritmul rapid al inovației 
tehnice şi nevoile de evoluție ale industriei şi societății. În timp ce 
unele țări au revizuit complet planurile de învățământ pentru a 
încorpora utilizarea TIC şi instruirea media în cadrul tuturor segmen-
telor ale procesului de învățare, majoritatea statelor membre încă 
nu au ajuns atât de departe. Parteneriatele dintre părți interesate 
multiple sunt importante în dezvoltarea şi asigurarea ofertelor 
de educație şi instruire în concordanță cu necesitățile de pe piața 
muncii. Multe state membre au încercat să canalizeze absolvenții şi 

persoanele în căutarea unui loc de muncă spre locurile de muncă TIC 
specifice pentru care există o cerere puternică şi unele tind să asigure 
studenților şi angajaților canale alternative de realizare educațională, 
cu mijloace îmbunătățite pentru "învățarea la locul de muncă" şi "la 
momentul potrivit". Unele exemple8 din acest raport pot tinde spre 
reproducerea localizată. 

Autoritățile naționale şi regionale trebuie să asigure că planul de 
învățământ primar şi secundar încorporează utilizarea TIC şi inst-
ruirea media prin procesul de învățare, cu accentul pe aplicațiile TIC 
creative pentru provocările lumii reale. Guvernele naționale şi părțile 
interesate trebuie să dedice resurse pentru serviciile de plasare 
şi reorganizare a locurilor de muncă, pentru a-i ajuta pe angajații 
doritori să găsească funcții, care presupun utilizarea competențele 
lor. Statele membre trebuie să îmbunătățească concordanța 
competențelor noilor absolvenți cu cerințele industriei. Sistemul ger-
man şi austriac de pregătire profesională şi dual VET oferă, de ase-
menea, căi de carieră TIC pentru cei interesați într-un job mult mai 
practic şi vocațional din acest domeniu. Printre acestea, activitățile 
de perfecționare profesională şi cele de instruire, unde abordările se 
pot forma pe baza experiențelor anterioare de muncă. Cooperarea 
cu agențiile de angajare şi industria de recrutare pentru a asigura 
plasarea absolvenților rezultați din aceste scheme şi programe este 
importantă şi implementarea trebuie să aibă drept obiectiv adapta-
rea sau integrarea schemelor recunoscute de certificare şi de inst-
ruire bazate pe industrie. Alte părți interesate esențiale vor conduce 
companiile TIC care oferă cursuri de certificare bazate pe industrie, 
furnizorii internaționali de examinare şi de certificare, reprezentanții 
industriei, asociațiile şi sindicatele.

A PATRA RECOMANDARE: 
ÎNCURAJAREA PROFESIONALISMULUI ŞI 
CALITĂŢII IT

Datorită faptului că profesia TIC nu este clar definită, alegerile 
informate de carieră se confruntă cu opacitatea pieței de instruire 
şi de educație TIC. Susținerea în carieră începe să devină disponibilă 
la nivel național pentru specialiştii TIC pentru a remedia această 
dificultate, cu programe care asigură informații de piață ajustate la 
nevoile individuale şi recomandări despre ofertele de instruire de 
pe piață pentru indiviziii care caută să fie (re)instruiți în competențe 
digitale profesionale. Şi un număr în creştere de scheme pentru 
educație şi certificare în Europa utilizează sau sunt aliniate îndeap-
roape cu e-CF, care trebuie să devină un standard european din 2015. 
Facilitarea mobilității geografice a forței de muncă de-a lungul regi-
unilor şi țărilor poate fi un obiectiv important, în rândul portalurilor 
de internet, bazelor de date cu cunoştințe şi campaniilor de trezire a 
conştiinței centrate pe utilizatori. 
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6.  Ca o contribuție la implementarea Comunicării sale cu privire la „Competențe digitale pentru secolul 21: Stimularea Competitivității, Dezvoltării şi Locurilor de Muncă", OM (2007) 496
7.  Danemarca a introdus o temă nouă „Gândire şi practică informatizată“ care reprezintă noul stadiu al tehnicii în abordarea didactică de predare la şcoală a subiectelor cu aplicare informatizată. 
 Marea Britanie înaintează pe căi similare. Coder Dojo a fost înființat ca o mişcare fundamentală, care organizează sesiuni de programare („Dojos“) pentru copii de la şcoală de toate vârstele, mai întâi în Irlanda şi,  
 în prezent, în 29 de țări din lume.
8.  „IT Academy program“ („Programul Academia IT“) în Estonia; „ITMB Degree“ („Grad ITMB“) în Marea Britanie şi schema „Get Qualified“ (Califică-te) în Malta; „Level 8 Conversion program“ (programul Conversie  
 de Nivel 8) în Irlanda etc. 
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Inițiativele la nivel UE şi național trebuie să fie încurajate pentru 
consolidarea profesionalismului TIC, pentru a dirija competențele 
profesionale acolo unde există cerere pentru specialişti TIC, utilizând 
Cadrul Competențelor Digitale (e-CF) şi instrumentele online pentru 
suportul în carieră, învățarea continuă şi pentru a consilia perso-
anele în căutarea de locuri de muncă cu privire la dobândirea de noi 
competențe şi certificare. Aceste activități vor beneficia de o aborda-
re coordonată la nivel UE. Implementarea în fiecare stat membru 
va depinde de situația națională, dar va trebui să includă părțile 
interesate din industrie, instituțiile de certificare, guvernul regional 
sau național, asociațiile, care reprezintă specialiştii TIC, şi agențiile de 
plasare a forțelor de muncă. Activitățile din domeniul industriei din 
întreaga Europă pentru promovarea profesionalismului TIC, inițiat 
în Martie 2013 de Consiliul European al Societăților Profesionale de 
Informatică, Asociația Europeană de Competențe Digitale şi alte câ-
teva părți interesate în cadrul "Marii Coaliții pentru crearea de locuri 
de muncă în domeniul IT", va trebui să fie coordonate îndeaproape 
cu cele ale CEN şi ale Comisiei.

A CINCEA RECOMANDARE: 
CONSTRUIREA PUNŢILOR PENTRU TOŢI 
STUDENŢII, ABSOLVENŢII ŞI ANGAJAŢII

Prea puțini studenți urmăresc o carieră în ştiință, tehnologie, 
inginerie şi matematică (STEM), totuşi acestea oferă oportunități 
promițătoare de locuri de muncă şi de carieră, indiferent dacă 
respectivele competențe sunt obținute în cadrul unei universități, 
în timpul perioadei de calificare la locul de muncă sau a perioadei 
de instruire vocațională cu perioade de practică. Informațiile despre 
carieră şi serviciile de susținere echilibrate şi de înaltă calitate sunt 
necesare9 pentru tineri şi părinții lor, deoarece îi consiliază despre 
oportunitățile locurilor de muncă şi le demonstrează că asemenea 
competențe sunt cerute în momentul de față. Companiile care nu 
sunt capabile să recruteze direct specialişti TIC privesc, de asemenea 
absolvenții STEM ca o resursă adecvată pentru recrutarea perso-
nalului pentru locuri de muncă din domeniul TIC după perioada de 
instruire. Promovarea utilizării cursurilor de certificare şi dedicate 
şi a certificărilor10 din industria TIC pentru absolvenții şi angajații 
STEM non-TIC pot creşte urgent numărul specialiştilor TIC care sunt 
necesari pentru industrie. Campaniile de trezire a conştiinței şi-au 
demonstrat , de asemenea, importanța lor.

Guvernele naționale trebuie să ofere acces la informațiile de înaltă 
calitate şi servicii de suport în carieră pentru tineri, asigurând con-
siliere cu privire la oportunitățile existente sau viitoare de locuri de 
muncă şi la cererea din industrie, şi demonstrând faptul că aceştia 
îşi pot găsi rapid un loc de muncă. Guvernele au un rol în colectarea 
datelor necesare pentru a determina ce competențe se cer şi ce tip 
de educație şi instruire este eficient - probabil printr-un organism de 
monitorizare care va asigura datele de pe piața muncii care le vor 
putea permite studenților să facă alegeri informate şi care va urmări 
progresul studenților – inclusiv studiile acestora, prima lor angajare, 
primul lor salariu, etc. Studenții potențiali pot obține astfel o imagine 
mai clară asupra perspectivelor lor de viitor. Inițiativele pentru dez-
voltarea carierei TIC pentru studenți, precum Academy Cube, trebuie 
să fie evaluate şi trebuie să se învețe din creşterea, replicarea şi 
introducerea pe piața din alte țări. Guvernele naționale şi instituțiile 
de plasare a forțelor de muncă trebuie să fie responsabile pentru 
suportul în carieră şi serviciile de consiliere de calitate la instituțiile 
postsecundare şi universitare. Dar pentru motivarea utilizării la 
scară largă a cursurilor de certificare şi dedicate şi a certificărilor din 
industria TIC pentru absolvenții şi angajații STEM non-TIC, responsa-
bilitatea trebuie să fie distribuită printre jucătorii din industria TIC, in-
dustriile utilizatorilor, universitățile şi instituțiile de educație, precum 
şi agențiile de plasare a forțelor de muncă şi industria de recrutare.
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9. În prezent, doar 25% din experți văd inițiativele de suport în cariera lor curentă adresate studenților, absolvenților şi angajaților STEM, dar, de asemenea, şi pentru cei de la alte discipline interesați într-o carieră  
 profesională TIC ca fiind adecvate şi eficiente, puțin mai mulți sunt satisfăcuți de acestea. Totuşi, aproximativ 70% le văd ca un element relevant al politicilor şi inițiativelor viitoare (Sursa: anchetă empirica,  
 Octombrie 2013).
10. "Academy Cube" este o platformă de învățare online pentru specialiştii TIC deschisă tuturor companiilor TIC. A început în Germania şi a fost dezvoltată să devină o garanție pentru Marea Coliție pentru crearea  
  de locuri de muncă în domeniul IT pentru a acoperi şi pentru a fi introdusă pe piața din alte țări europene.



Aprecieri

Acest contract de servicii a fost comandat de Comisia Europeană - 
Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie. André Richier, 
Administrator principal, Departamentul de tehnologii generice 
esențiale şi TIC, a fost punctul nostru de contact pe tot parcursul 
studiului.

Raportul separat "Cadrul Guvernamental pentru Profesionalism TIC 
– o Propunere" a fost condus de subcontractantul nostru Innovation 
Value Institute (IVI) National University of Ireland Maynooth (Insti-
tutul de Valori Inovatoare (IVI) Universitatea Națională din Irlanda 
Maynooth).

Proiectul nu ar fi fost posibil fără generoasa participare a aproxima-
tiv 800 de experți din cadrul părților interesate naționale de diferite 
tipuri din toate statele membre UE care ne-au susținut de-a lungul 
întregii perioade a acestui contract de servicii.

Suntem recunoscători pentru suportul şi contribuțiile primite din par-
tea Comitetul Director, constând din Nils Fonstad (INSEAD eLAB), 
Diem Ho (IBM), Markku Makkula (Universitatea Aalto), Silvia Leal (IE 
Business School), Anders Flodström (EIT ICT Labs Master School) şi 
Alfonso Fuggetta (Cefriel).

Aducem mulțumiri lui Louise Veling, Sinéad Murnane şi Stephen 
McLaughlin din cadrul IVI Corespondenților noştri Naționali din 
fiecare Stat Membru UE din cadrul European Information So-
ciety Research (ENIR) Network şi experților şi participanților la 
Conferința europeană de competențe digitale din 2013 care a avut 
loc în Bruxelles la data de 10 decembrie 2013 şi, în special, perso-
anelor care iau cuvântul, participanților la discuție şi experților de 
la masa rotundă: John Higgins (DIGITALEUROPE), Antti Peltomäki 
(Comisia Europeană, DG Întreprinderi şi Industrie), Kay P. Hradilak 
(SAP), Olivier Crouzet (42), Erki Urva (IT Foundation for Education 
- Fundația IT pentru Educație), Sebastiano Toffaletti (PIN SME), 
Heleen Kist (ECP), Francis Behr (Syntec numérique), Sasha Bezuha-
nova (BCWT), Jan Muehlfeit (Microsoft), Fabianne Ruggier (e-Skills 
Alliance Malta - Alianța competențelor digitale din Malta), Johann 
Kempe (Holtzbrinck Publishing Group - Trustul de Presă Holtzbrinck), 
Kaisa Olkkonen (NOKIA), Alexander Riedl (Comisia Europeană, DG 
CNECT), Jutta Breyer (Breyer Publico), Fiona Fanning (CEPIS), Peter 
Hagedoorn (EuroCIO - The European CIO Association - Asociația 

Europeană CIO), Maarten Dolf Desertine (EXIN), Philippe Saint-Aubin 
(industriALL Europe), Peter Baur (Comisia Europeană DG EAC), 
Silvia Leal (IE Business School - Şcoala de Afaceri IE), Sharm Manwani 
(Henley Business School - Şcoala de Afaceri Henley), Tawfik Jelassi 
(ENPC School of International Management - Şcoala de Manage-
ment Internațional, Paris), Joe Peppard (ESMT - European School of 
Management and Technology - Şcoala Europeană de Management şi 
Tehnologie) şi Nils Fonstad (INSEAD eLab).

Am dori să apreciem, în mod special, informațiile valoroase pe care 
am reuşit să le adunăm prin intermediul a câtorva sute de interviuri 
cu experții, părțile interesate şi a sondajelor online diferite, pe sute 
de experți. Suntem recunoscători specialiştilor care ne-au acordat 
din timpul lor pentru a-şi expune punctele de vedere.
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Comisia Europeană
Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie
Key Enabling Technologies and Digital Economy | ENTR/E4 BREY 10/083 | 
1049 Bruxelles
E-mail: ENTR-KETS-AND-DIGITAL-ECONOMY@ec.europa.eu 

Informații de contact

empirica GmbH
Oxfordstr. 2
53111 Bonn, Germania
e-mail: info@empirica.com 
Web: www.eskills-monitor2013.eu 

Pentru informații suplimentare şi pentru solicitarea de copii după această broşură, vă rugăm să contactați: 
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