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Cum rezolvă Dăncilă lipsa forței de muncă calificată? Înființează o nouă Autoritate Națională!

Deprofesionalizarea forței de muncă din România a început cu desființarea școlilor
profesionale, măsură luată de ministrul PSD de la acea vreme, Ecaterina Andronescu. În câțiva
ani, noile generații de elevi nu au mai avut șansa de a învăța o meserie care să-i facă
competitivi pe piața muncii. În plus, migrarea forței de muncă calificate spre țări care știu
recompensa cum trebuie priceperea profesională a adus România în situația de criză de astăzi.
S-a vorbit de-a lungul timpului de revenirea la învățământul profesional și s-a introdus conceptul
de învățământ dual, însă răul este deja produs. Astăzi firmele care produc în România se zbat
să găsească forță de muncă calificată și investesc în formarea profesională a angajaților.
Solicitările marilor firme către autorități de a găsi o rezolvare a avut în sfârșit ecou, astfel că
guvernul Dăncilă a decis să rezolve problema.

Hai să facem o Autoritate Națională!

Când vrei să îngropi o problemă, o pasezi unei instituții guvernamentale. Și dacă nu există, o
înființezi. Pe acest principiu acționează și Guvernul Dăncilă care săptămâna trecută a decis să
se ocupe de problema învățământului dual. Astfel că a înființat o nouă Autoritate Națională, prin
ordonanță de urgență.

”Guvernul a adoptat (…) Ordonanța de Urgență privind înființarea Autorității Naționale pentru
Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România. Înființarea Autorității Naționale pentru
Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România este răspunsul Guvernului la solicitări
venite din partea agenților economici care au nevoie de forță de muncă bine pregătită.
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Autoritatea va asigura funcționarea eficientă a parteneriatului dintre agenții economici,
administrația publică locală și școală, pentru formarea profesională inițială în sistem dual, cu
beneficii în primul rând pentru tinerii absolvenți de clasa a VIII-a, până în 23 de ani, care își
doresc să devină muncitori calificați, precum și pentru agenții economici care au nevoie de forță
de muncă bine pregătită și sunt dispuși să se implice activ în formarea ei în companii”, se arată
într-un comunicat de presă remis de către Guvernul României.

Altfel spus, un nou organism guvernamental care generează locuri de muncă foarte bine plătite
pentru clientele politică va media între agenții economici, administrația publică locală și școală.

Investiție în plimbătorii de hârtii

Autoritatea va coordona legătura dintre mediul economic investițional și oferta educațională,
astfel încât solicitările agenților economici să se materializeze prin organizarea de clase de nivel
școală profesională în sistem dual la nivel național.

Autoritatea va acționa ca un liant pentru toți cei interesați de sistemul de formare profesională:
elevi, școală, agenții economici-furnizori de instruire practică în sistem dual și ministerele de
ramură care gestionează segmente ale pieței forței de muncă.

Guvernul spune că decizia de înființare a Autorității a fost luată în urma consultării cu un număr
important de companii cu capital românesc sau străin (din industria auto, tipografică,
prelucrarea metalelor, agricultură, utilități, turism, construcții, infrastructură rutieră ș. a.) care își
doresc și au capacitatea să devină furnizori de formare profesională în vederea integrării
absolvenților pe piața forței de muncă.
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Actul normativ instituie atribuțiile principale ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională
Inițială în Sistem Dual din România;

· organizarea și coordonarea formării profesionale inițiale în sistem dual din România;

· identificarea, anticiparea și analiza periodică a nevoilor de competențe cerute de piața forței
de muncă și introducerea de calificări noi în formarea profesională inițială în sistem dual;

· elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privați de formare profesională
inițială în sistem dual, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului;

· elaborarea de metodologii privind certificarea profesională inițială a absolvenților din sistemul
de învățământ dual, care vor fi aprobate prin ordin al președintelui Autorității;

· consilierea familiilor, a unităților de învățământ și a angajatorilor în scopul încurajării participării
elevilor în formarea profesională inițială în sistem dual;

· asigurarea promovării în rândul tinerilor și ale familiilor acestora a conceptului de școală
profesională în sistem dual ca alternativă de excelență în domeniul educational.

Concret, noua autoritate va face „decât” să adune informații care există deja în diferite alte
surse guvernamentale și va elabora maculatură.
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Profesionalizare prin decidenți numiți discreționar de către premier

În schimb, pentru funcționarea noului organism guvernamental se crează o serie de posturi
care, dacă ar fi să pariem, vor fi scoase la concurs ca să fie ocupate de „profesioniști”. Dar să
vedem ce ne comunică Guvernul.

”Conducerea Autorității va fi asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de
doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin
decizie a prim-ministrului. Structura organizatorică a Autorității, precum și Regulamentul de
organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. La nivel național se
înființează și funcționează 8 birouri teritoriale ale Autorității, structuri fără personalitate juridică,
corespunzător celor 8 zone de dezvoltare ale României. Finanțarea cheltuielilor curente și de
capital ale Autorității se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului” - comunicat de presă al Guvernului României.

În traducere liberă, noua autoritate se află în subordinea premierului Viorica Dăncilă, care va
răsplăti cu ranguri de înaltă demnitate publică trei persoane care au demonstat că sunt
”neconflictuali” și pe care îi poate desemna discreționar după criterii de partid bine stabilite. Mai
mult, răsplata activității politice se extinde și la nivel regional, unde se vor înființa birouri
teritoriale în care să fie înregimentați „profesioniști” cu același tip de obediență, așa cum s-a mai
întâmplat și în alte cazuri. După ce structura va fi pusă la punct, această nouă structură va
elabora analize și strategii care vor trebui la rândul lor analizate și formulate de structurile
guvernamentale de decizie. Între timp, firmele care suferă de lipsa de forță de muncă calificată
vor trebui să se descurce în paralel cu noul lanț de decizie.
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