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Obiectivul cercetării 

Principalul obiectiv al etapei de cercetare este de a identifica abilitățile mai puțin dureroase și 

mai solicitate pe piața muncii din 6 țări europene: Belgia, Polonia, Grecia, Portugalia, România 

și Spania.   

Reprezentanți ai potențialilor angajatori de absolvenți de studii universitare, cum ar fi companii 

private,  întreprinderi  sociale, ONG‐uri  sau  administrația  publică,  vor  fi  invitați  să  își  exprime 

opiniile cu privire la care sunt competențele transversale cele mai solicitate pentru a accesa cu 

succes piața muncii. 

Pentru a face acest lucru, faza de cercetare va încerca să identifice următoarele aspecte: 

1. Stabilirea priorităților în ceea ce privește competențele cele mai necesare și lacunele 

existente.  

2. Soluții  posibile  sau  bune  practici  în  furnizarea  de  competențe  transversale  în 

universitate.  

Rezultatele  acestei  cercetări  vor  fi  colectate  și  împărtășite  în  cadrul  celei  de‐a  doua  întâlniri 

transnaționale  de  la  București  (TM2),  unde  diferitele  rezultate  obținute  vor  fi  analizate  și 

discutate între partenerii de proiect, rezultând un plan de module și rezultatele învățării pentru 

fiecare modul specific care va constitui cursul online de competențe transversale. 

În acest sens, urmărim să asigurăm o coerență între diferitele module care vor compune cursul 

online, în același timp vom colecta o mare varietate de contribuții din diferite perspective și țări, 

asigurându‐ne  că  conținutul  ulterior  va  cuprinde  o  abordare  cuprinzătoare  și  cu  adevărat 

europeană. 

 

Metodologie  

Pentru a atinge obiectivul de cercetare propus, proiectul va utiliza o metodologie de "muncă de 

teren". 

Rezultatele  acestei  cercetări  vor  fi  colectate  și  împărtășite  în  cadrul  celei  de‐a doua  Întâlniri 

Transnaționale  (TM2)  de  la  București‐  România,  unde  diferitele  rezultate  obținute  vor  fi 

analizate  și  discutate  între  partenerii  de  proiect,  rezultând  un  plan  de module  și  rezultatele 

învățării  pentru  fiecare  modul  specific  care  va  constitui  cursul  online  de  competențe 

transversale. 

În  această  fază  de  cercetare,  toți  partenerii vor  aborda  toate  subiectele/modulele  care  vor 

compune cursul de competențe transversale.   

Cercetarea va fi realizată prin utilizarea de chestionare online și analiza datelor.  

 Fiecare partener va fi responsabil de colectarea datelor pentru țara sa. Întrucât există 

doi parteneri spanioli, aceștia vor coopera pentru a crea chestionarul și a analiza datele 

colectate.  

Astfel,  cercetarea  va  identifica  care  sunt  competențele  transversale  de  care  un  angajat  are 

nevoie pentru a face față cu succes provocărilor pieței muncii și schimbărilor rapide ale acesteia.  

   



 

Cercetare 

 

Raționament  

La un nivel general, trebuie să descriem nevoile actuale de pe piața muncii și diferența dintre 

competențele  transversale  pe  care  studenții  le  au  deja  atunci  când  își  termină  studiile  și 

competențele transversale cerute de piața muncii. Rapoartele CEDEFOP și OCDE sugerează că 

discrepanțele în materie de competențe transversale (tipologie și calitate) sunt cauze ale ratelor 

de ocupare nesatisfăcătoare ale proaspeților absolvenți.  

Prin urmare, trebuie să facem cercetări pentru a afla care sunt competențele transversale cele 

mai  solicitate  în Europa,  să găsim similitudinile  între cele 6  țări analizate și  să creăm un curs 

transnațional. 

 

Abordare 

Prin "cercetare" se înțelege un chestionar care va fi trimis părților interesate relevante. Pentru 

a  crea  chestionarul,  partenerii  au  analizat  Raportul  ET2020  PLA  "Dezvoltarea  competențelor 

viitoare în învățământul superior" realizat de CE în 2016.   

Cadrul european al competențelor‐cheie  și Cadrul european al  calificărilor  fac distincția  între 

cunoștințe, aptitudini și competențe:  

‐ Cunoaștere: înseamnă rezultatul asimilării informațiilor prin învățare.  

‐ Competențe: înseamnă capacitatea de a planifica, de a aplica cunoștințele și de a utiliza 

know‐how  pentru  a  îndeplini  sarcini  și  a  rezolva  probleme.  (Competențele  pot  fi 

cognitive și practice).  

‐ Competență:  înseamnă  capacitatea  dovedită  de  a  utiliza  cunoștințele,  aptitudinile  și 

abilitățile personale, sociale și/sau metodologice, în situații de muncă sau de studiu și în 

dezvoltarea profesională și personală.  

Acest raport grupează, de asemenea, principalele competențe importante pentru studenții din 

învățământul superior:  

‐ Competențe cognitive: gândire analitică, critică, reflexivă, creativă.  

‐ Competențe  metodologice:  gestionarea  timpului,  rezolvarea  problemelor,  luarea 

deciziilor, strategii de învățare, planificare, competențe digitale.  

‐ Competențe  sociale:  comunicare  interpersonală,  lucru  în  echipă,  gestionarea 

conflictelor și negociere, înțelegere interculturală.  

Se va oferi o definiție a fiecărei competențe, iar participanții la chestionar vor evalua de la 0 la 5 

importanța acelei competențe în sectorul lor, de la 0 nu am o opinie la 5 este foarte importantă; 

și de  la 0  la 5 dificultatea de a găsi noi absolvenți care au acea competență, de  la 0 nu am o 

opinie la 5 sunt foarte greu de găsit. 

Pentru definirea fiecărei competențe am utilizat definițiile oferite de EU Skills Panorama și de 

Occupational  Information  Network  (O*NET),  elaborate  sub  patronajul  Departamentului 

Muncii/Administrației  pentru  Ocuparea  Forței  de  Muncă  și  Formare  Profesională  din  SUA 

(USDOL/ETA). 

 



 

 

  

 

Chestionar 

1.  Competențe cognitive: competențe utilizate în procesul de obținere și înțelegere a unor noi 

cunoștințe prin intermediul gândirii, reflecției, experienței și simțurilor.  

1.1. Gândire  analitică:  analiza  informațiilor  și  utilizarea  logicii  pentru  a  aborda  aspecte  și 

probleme legate de muncă. 

1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a identifica punctele forte și 

punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau abordărilor alternative ale problemelor. 

1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și de formulare de judecăți cu privire la ceea ce s‐a 

întâmplat.  

1.4. Gândire creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi aplicații, idei, relații, sisteme 

sau produse, inclusiv contribuții artistice. 

2.  Competențe  metodologice:  capacități  dezvoltate  utilizate  pentru  alocarea  eficientă  a 

resurselor. 

2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora. 

2.2. Rezolvarea problemelor:  identificarea problemelor  complexe  și examinarea  informațiilor 

conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a pune în aplicare soluții. 

2.3. Luarea  deciziilor:  Luarea  în  considerare  a  costurilor  și  beneficiilor  relative  ale  acțiunilor 
potențiale pentru a alege cea mai potrivită. 

2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri de formare/instruire 

adecvate situației atunci când se învață sau se predau lucruri noi. 

2.5. Planificare: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili priorități, a organiza 
și a realiza activitatea. 

2.6. Competențe  digitale:  implică  utilizarea  încrezătoare  și  critică  a  tehnologiei  societății 

informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în societatea cunoașterii.  

 

3. Competențe sociale: capacități dezvoltate utilizate pentru a  lucra cu oamenii  în vederea 

atingerii obiectivelor. 

 

3.1. Comunicarea  interpersonală:  Abilități  de  exprimare  a  ideilor  și  opiniilor  în  mod  clar, 

încrezător și concis în vorbire, scris și limbajul corpului.  

3.2. Lucrul în echipă: Abilitățile necesare pentru a lucra bine în echipă. 
3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, soluționarea disputelor și 

rezolvarea nemulțumirilor și conflictelor sau negocierea cu alte persoane. 

3.4. Înțelegerea  interculturală:  valorizarea  și  implicarea  în  diverse  culturi  în  moduri  care  să 

recunoască  punctele  comune  și  diferențele,  să  creeze  legături  cu  ceilalți  și  să  cultive 

respectul reciproc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rezultatele chestionarului 

La acest sondaj au participat 179 de companii din 6 țări europene. Companiile participante 

sunt clasificate după cum urmează: 

 

Pe țări:  

Țara 

Belgia  36

Grecia  27

Polonia  32

Portugalia  17

România  32

Spania  35

Total  179

 

În funcție de tipul de societate:  

Tipul de societate 

ONG  7

Altele  17

Societate privată  127

Administrație publică  18

Companie publică  4

Afaceri sociale  6

Total  179

 

În funcție de mărimea întreprinderii: 

Dimensiunea societății 

Întreprinderi mari (250 sau mai multe persoane angajate)  56

Întreprinderi mijlocii (între 50 și 249 de persoane angajate)  27

Micro‐întreprindere (mai puțin de 10 persoane angajate)  56

Întreprinderi mici (între 10 și 49 de persoane angajate)  40

Total  179

 

 

 



 

 

 

 

 

Pe sectoare de activitate: 

Sectorul de activitate 

Servicii de cazare și alimentație publică  5

Servicii administrative și de sprijin 4

Agricultură, silvicultură și pescuit  1

Construcții  1

Construcții  2

Educație  15

Furnizor de energie  1

Financiar și asigurări  4

Sănătate umană și activități de asistență socială  13

Informare și comunicare  15

Producție / Industrie  26

Minerit  1

Alte servicii  40

Activități profesionale, științifice și tehnice  24

Administrație publică și apărare  8

Administrație publică   1

Activități imobiliare  2

Transport și depozitare  3

Furnizor de apă  2

Comerț cu ridicata și cu amănuntul  11

Total  179

 

De către persoana care a răspuns la sondaj: 

Respondenți 

Șef de departament  27

Manager de resurse umane  26

Proprietar  62

Recrutor de personal  15

Supervizor  15

Personal tehnic / Personal administrativ  34

Total  179

 

Companiile care au intrat în contact cu studenții și noii absolvenți:  

Compania dumneavoastră a angajat sau a acordat anul trecut un 
student universitar 



 

Nu  49

Da  130

Total  179

 

 

Compania dumneavoastră a angajat sau a acordat un nou absolvent 
anul trecut 

Nu  50

Da  129

Total  179

 

 

La nivel european 

 

Importanța  competențelor  transversale;  media  UE:  (0‐  Nu  am  o  opinie;  5‐  Este  foarte 

important)  

Abilitate  Media  

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.                3,83    

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

             3,95    

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

             3,97    

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

             3,74    

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.                3,66    

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

             3,73    

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.                3,77    

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

             3,84    



 

Abilitate  Media  

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.                3,74    

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

             3,55    

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

             3,73    

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

             3,77    

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

             3,73    

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

             3,91    

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.                4,12    

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

             3,55    

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.                3,33    

 

 

Percepția companiilor care au angajat sau acordat burse studenților în ultimul an: (0‐ Nu am 

o opinie; 5‐ Este foarte important) 

Abilitate  Media  

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.                3,85    

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

             4,00    

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

             4,05    



 

Abilitate  Media  

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

             3,73    

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.                3,64    

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

             3,78    

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.                3,81    

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

             3,92    

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.                3,81    

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

             3,60    

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

             3,77    

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

             3,78    

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

             3,76    

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

             3,91    

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.                4,22    

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

             3,58    

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.                3,33    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Percepția companiilor care au angajat sau au acordat un nou absolvent anul trecut: (0‐ Nu 

am o opinie; 5‐ Este foarte important) 

 

Abilitate  Media  

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.                3,85    

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

             4,00    

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

             4,05    

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

             3,73    

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.                3,64    

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

             3,78    

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.                3,81    

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

             3,92    

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.                3,81    

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

             3,60    

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

             3,77    



 

Abilitate  Media  

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

             3,78    

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

             3,76    

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

             3,91    

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.                4,22    

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

             3,58    

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,33 

 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

 

Abilitate  Media 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

             3,37    

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

             3,32    

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

             3,40    

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

             3,29    

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.                3,45    

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

             3,45    

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.                3,24    



 

Abilitate  Media 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

             3,48    

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.                3,52    

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

             3,20    

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

             3,29    

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

             3,96    

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

             3,02    

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

             3,08    

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

             2,93    

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

             3,28    

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.                2,78    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele pe țări: 

Belgia 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 
Belgia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,64 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,83 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,00 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,53 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,19 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,56 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,78 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,92 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,53 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

2,97 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,69 



 

Abilitate 
Media 
Belgia 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,44 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,75 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,94 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

4,33 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,47 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,25 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 
Belgia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,30 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,06 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,50 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,22 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,42 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,18 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,17 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,61 



 

Abilitate 
Media 
Belgia 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,83 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

2,75 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,22 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

2,47 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,12 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,33 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

2,78 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,67 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

2,69 

 

 

Grecia 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media
Grecia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

4,02 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,93 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,07 



 

Abilitate 
Media 
Grecia 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,96 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

4,11 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,75 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,67 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,89 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,67 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,67 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,85 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,78 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,75 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,85 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,96 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,59 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,59 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 



 

Abilitate 
Media 
Grecia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,56 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,44 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,63 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,48 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,70 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,48 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,41 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,59 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,81 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,52 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,59 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

2,96 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,30 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,30 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,37 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,37 



 

Abilitate 
Media 
Grecia 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,15 

 

 

 

 

Polonia 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 
Polonia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,79 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

4,00 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,88 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,69 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,59 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,78 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,97 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,91 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,91 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,81 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,63 



 

Abilitate 
Media 
Polonia 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,47 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,80 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

4,09 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

4,28 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,78 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,03 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 
Polonia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,27 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,25 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,09 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,28 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,44 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,24 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,06 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,44 



 

Abilitate 
Media 
Polonia 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,31 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,19 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,22 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,19 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

2,95 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,00 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,09 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,31 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

2,41 

 

 

Portugalia 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media

Portugalia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,82 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,76 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,35 



 

Abilitate 
Media 

Portugalia 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

4,24 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

2,94 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,47 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,24 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,47 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,59 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,59 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,53 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,41 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,28 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,47 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,24 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,29 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,12 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 



 

Abilitate 
Media 

Portugalia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

4,05 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,71 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,41 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,41 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

4,65 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,58 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,59 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,65 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,18 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

4,24 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,41 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,41 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

2,71 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

2,47 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

2,41 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

2,94 



 

Abilitate 
Media 

Portugalia 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,00 

 

 

 

 

 

 

România 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 

România 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,53 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,66 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,31 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,34 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,81 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,84 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,69 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,72 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

4,06 



 

Abilitate 
Media 

România 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,72 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,72 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

4,13 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,77 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,97 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

4,06 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,56 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,47 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 

România 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

2,91 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,19 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

2,72 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

2,91 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

2,81 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,03 



 

Abilitate 
Media 

România 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   2,97 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,03 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,00 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

2,94 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,09 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,16 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

2,72 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

2,75 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

2,66 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

2,72 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

2,75 

 

 

Spania 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 
Spania 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

4,23 



 

Abilitate 
Media 
Spania 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

4,43 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,40 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

4,00 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

4,09 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,89 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   4,03 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

4,00 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,66 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,66 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,74 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

4,23 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,84 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,94 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

4,40 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,51 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,49 

 



 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 
Spania 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,48 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,51 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,57 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,51 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,31 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,39 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,46 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,66 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,83 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,17 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,34 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

2,86 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,21 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,37 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,11 



 

Abilitate 
Media 
Spania 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,49 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

2,86 

 

 

 

 

Rezultate în funcție de mărimea întreprinderii 

Întreprinderi mari 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,89 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,88 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,41 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,50 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,82 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,89 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,79 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,43 



 

Abilitate 
Media 

 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,70 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,86 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,95 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

4,34 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,55 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,29 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,89 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,88 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.   3,41 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,27 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,23 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,14 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,11 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,09 



 

Abilitate 
Media 

 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,38 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,63 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

2,89 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,32 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

2,71 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,07 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

2,77 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,46 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

2,77 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,27 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,23 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  3,14 

 

Întreprinderi mijlocii 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,89 



 

Abilitate 
Media 

 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

4,07 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,78 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,67 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,70 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,85 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,48 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,52 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,70 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,74 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

4,07 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

4,19 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,56 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,30 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,89 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

4,07 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.   3,78 

 



 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,27 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,23 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,14 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,11 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,09 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,38 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,63 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

2,89 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,32 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

2,71 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,07 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

2,77 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,46 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

2,77 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,27 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,23 



 

Abilitate 
Media 

 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.   3,14 

 

Întreprinderi mici 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,80 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,98 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,03 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,55 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,53 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,65 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,85 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,45 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,63 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,65 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,63 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,78 



 

Abilitate 
Media 

 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,53 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,38 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,80 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,98 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  4,03 

 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,50 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,63 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,30 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,88 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,53 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,50 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,45 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,58 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,38 



 

Abilitate 
Media 

 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,13 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,03 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

2,93 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,03 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

2,98 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,50 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,63 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.   3,30 

 

Micro‐întreprinderi 

 

Importanța competențelor transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte importantă)  

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

4,16 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

4,04 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,88 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,91 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,95 



 

Abilitate 
Media 

 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,95 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,75 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,77 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,77 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,79 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

4,02 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

4,14 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,57 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,38 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

4,16 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

4,04 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.   3,88 

 

Disponibilitatea de lucrători cu competențe transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Foarte greu 

de găsit) 

Abilitate 
Media 

 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

3,29 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,39 



 

Abilitate 
Media 

 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,39 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,50 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.   3,27 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

3,52 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,41 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,23 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.   3,18 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,09 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,04 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,00 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,41 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

2,64 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

3,29 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,39 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.   3,39 

 

   



 

Concluzii: 

Proiectul UNIFORS a avut ca punct de plecare documentul "Dezvoltarea viitoarelor competențe 

în  învățământul  superior"  realizat  de  ET2020  ‐  Grupul  de  lucru  pentru  modernizarea 

învățământului  superior  (WG‐MHE).    Acest  document  reflectă  asupra  competențelor 

transversale sau generice care ar trebui să facă parte din setul de rezultate ale învățării pe care 

studenții  ar  trebui  să  le  dobândească  pe  parcursul  perioadei  petrecute  în  instituțiile  de 

învățământ superior.  

Definiția și clasificarea competențelor a fost detaliată ca parte a metodologiei acestui raport, 

astfel încât, în această ultimă pagină, vom rezuma pe scurt principalele concluzii ale sondajului 

realizat în rândul a 176 de societăți comerciale din cele 6 țări UNIFORS..: Belgia, Grecia, Polonia, 

Portugalia, România și Spania.  

 

Dimensiunea întreprinderilor participante:  

Type of company

Private company  127 

Public administration  18 

Other  17 

NGO  7 

Social business  6 

Public company  4 

Total  179 

 



 

 

 

Competențele percepute ca fiind cele mai importante de către companii sunt: 

 

Lucrul în echipă este abilitatea care a fost identificată ca fiind cea mai importantă, urmată de 

gândirea critică și gândirea analitică. Procesul decizional a fost evaluat ca fiind cea mai dificilă 

aptitudine  care  se  regăsește  la  proaspeții  absolvenți,  urmată  de  rezolvarea  problemelor  și 

gândirea creativă.  

Competențele pe care companiile consideră că le găsesc cel mai greu la proaspeții absolvenți 

sunt: 



 

 

Aceleași competențe evaluate de companii au fost evaluate de 576 de studenți din aceleași țări, 

dar în ceea ce privește evaluarea celor mai importante competențe, există unele diferențe între 

rezultatele companiilor și cele ale studenților. În timp ce întreprinderile și studenții au acordat 

aceeași importanță gândirii critice și abilităților de comunicare interpersonală, studenții nu au 

evaluat munca în echipă la fel de mult ca întreprinderile participante. Pe de altă parte, studenții 

au  evaluat  competențele  de  rezolvare  a  problemelor  și  de  luare  a  deciziilor mai mult  decât 

companiile participante.  

În  concluzie,  companiile  și  studenții  care  au participat  la  sondaje  sunt de acord  cu privire  la 

importanța competențelor transversale la locul de muncă și, de asemenea, cu dificultățile de a 

găsi cursuri specifice pentru formarea acestor competențe.  

  


