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Introducere 
 
Ni s-a solicitat să oferim EPSU, IndustriAll și Eurogas o listă a instituțiilor EFP pentru fiecare 
din cele 27 state membre ale UE care ar putea fi considerate ca având un interes în crearea 
unui Consiliu sectorial pentru sectorul de gaze și care ar putea avea fie un rol important de 
jucat în acest nou organism, fie experiență din care sectorul ar putea beneficia. Am oferit, de 
asemenea, un profil pentru fiecare stat membru al UE, care stabilește principiile generale și 
infrastructura sistemului EFP al țării și, acolo unde este posibil, orice instituții specifice din 
domeniul gazelor. 
 
În urma căutării noastre a instituțiilor EFP cheie, am elaborat un tabel al celor pe care 
cercetarea noastră le-a arătat de natură să fie benefice pentru discuțiile despre un Consiliu 
sectorial pentru sectorul de gaze sau care au avut o experiență de EFP, care ar putea fi de 
folos în viitoarele discuții. Tabelul este inclus la sfârșitul acestui rezumat. 
 
Un aspect cheie al gestionării schimbărilor la locul de muncă este anticiparea evoluției 
aptitudinilor și competențelor, precum și modificărilor aduse profesiilor. Aceste concepte sunt 
esențiale pentru un sistem EFP de succes și, astfel, sunt o preocupare cheie pentru 
partenerii sociali din sectorul european de gaze. Acest raport este parte a unui proiect 
finanțat de Comisia Europeană, care caută să construiască o mai bună înțelegere a 
infrastructurii educației și formării profesionale (EFP) în toate 27 state membre ale UE, 
oferind sectorului forță de muncă calificată, precum și să înceapă discuțiile cu aceste 
organisme cu scopul de a crea un Consiliu sectorial pentru industria europeană a gazelor. 
 
Pentru a depăși provocările prezentate de probleme cum ar fi criza financiară actuală, 
impactul globalizării, schimbările demografice, schimbări în tehnologie și schimbările 
climatice, angajatorii din sector vor solicita o ofertă de muncitori calificați corespunzător la 
momentul potrivit. Însă, doar anticiparea schimbărilor nu este suficientă și aceasta ar fi inutilă 
în lipsa unei infrastructuri EFP receptive adecvate, care ar oferi formare profesională, 
relevantă pentru necesitățile sectorului și de un nivel înalt. Abilitățile necesare pentru a 
menține competitivitatea sectorului și a garanta aprovizionarea cu energie a Europei în viitor 
vor fi în ambele cazuri specifice sectorului, cum ar fi cele electrice sau de inginerie și 
transversale, precum și abilitățile de conducere şi management. 
 
Partenerii sociali europeni din sector, Eurogas, EPSU și IndustriAll, au comandat această 
cercetare pentru a oferi o imagine de ansamblu a infrastructurii EFP în sector și a identifica 
acele instituții EFP a căror implicare este necesară în orice discuții despre un Consiliu 
sectorial. 
 
Există deja numeroase instituții din sectorul de gaze care desfășoară activități de cercetare 
pentru a identifica schimbări în cererea de competențe din partea sectorului în anumite țări și 
altele care să asigure că standardele ocupaționale, structura și conținutul calificărilor și oferta 
de formare profesională sunt adecvate scopului și satisfac necesitatea angajatorilor și a 
persoanelor fizice. Tocmai această infrastructură va aduce o contribuție semnificativă la 
capacitatea sectorului de a se adapta la schimbare și este esențială participarea ambelor 
părți, cea a industriei și a părților interesate, pentru a finaliza acest proces la nivel național. 
 
Cu toate acestea, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că o organizație la nivel 
european, care ar conecta mașinăria națională și ar oferi o imagine pan-europeană a 
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nevoilor emergente de competențe, și standardele ocupaționale în schimbare ar putea 
facilita și contribui în mod real la procesul de anticipare și de adaptare. Principalele obiective 
ale unui Consiliu european sectorial sunt de a stabili o legătură între formarea profesională și 
piața forței de muncă la nivel de sector, a promova formarea continuă și a îmbunătăți 
receptivitatea sectorului educațional în raport cu cerințele pieței forței de muncă și schimbul 
de informații. Comisia a subliniat, de asemenea, rolul important al partenerilor sociali în acest 
proces şi faptul că ar trebui să fie reprezentaţi în Consiliile sectoriale. 
 
Contextul politicii 
 
EFP europeană a fost subiect de discuție în cadrul Comisiei Europene de mai mulţi ani. În 
2002, 33 de țări au semnat Declarația de la Copenhaga, care stabilește condițiile de 
cooperare pan-europeană în domeniul formării profesionale. Aceasta a fost urmată de o 
serie de alte acorduri care vizează consolidarea cooperării dintre statele membre ale UE cu 
privire la EFP. În 2008, Comisia Europeană a lansat inițiativa sa "Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă", pentru a identifica tendințele viitoare în oferta și cererea de competențe în 
următorii ani și pentru ca statele membre să-şi poată orienta sistemele EFP în mod 
corespunzător. Această inițiativă face parte din Strategia Europeană a Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă, care plasează EFP în centrul strategiei sale de creștere. Aceasta 
a fost urmată, în 2009, de publicarea a 18 analize sectoriale care au inclus schimbări în 
sectoarele de energie electrică, gaze, apă și deșeuri1. Aceste studii au jucat un rol-cheie în 
discuțiile despre modificările în competențele profesionale până în 2020 și au impulsionat 
dezbaterile cu privire la coordonarea ofertei și cererii de competențe. 
 
În cele din urmă, Comunicatul de la Bruges2, în 2010, a expus viziunea Comisiei Europene 
pentru EFP până în 2020. Astfel, există un impuls de a îmbunătăți oferirea EFP existente, de 
a spori cooperarea existentă în Europa și de a dezvolta un sistem european coerent și 
coordonat de EFP pentru a răspunde cerințelor actuale și viitoare ale sectorului. În plus, 
existența unui Cadru European al Calificărilor, pentru a spori mobilitatea în cadrul pieței forței 
de muncă, va oferi un cadru de referință util, prin care pot prinde contur discuțiile la nivel 
european între instituțiile corespunzătoare. 
 
Conform unui studiu pentru Comisia Europeană3, principalele obiective ale unui Consiliu 
european sectorial sunt de a stabili o legătură între formarea profesională iniţială și piața 
forței de muncă la nivel de sector, a promova formarea continuă și a îmbunătăți 
receptivitatea sectorului educațional în raport cu cerințele pieței forței de muncă și schimbul 
de informații. De asemenea, raportul  Comisiei a subliniat faptul că s-a ajuns la un consens 
între părțile interesate ca partenerii sociali să aibă un rol cheie de jucat în acest domeniu și 
să fie reprezentaţi în Consilii. 
 
Dialogul social și angajamentul partenerilor sociali 
 
Cererea pentru această cercetare a venit de la partenerii sociali europeni din sectorul de 
gaze și este una dintre mai multele acţiuni comune între Eurogas, EPSU și unul dintre 
predecesorii IndustriAll (EMCEF) din 2008, atunci când a fost efectuat primul studiu, 
comandat de partenerii sociali ai sectorului, privind impactul liberalizării piețelor de gaz și 
electricitate și care, ulterior, a fost urmat de un studiu privind impactul posibil al schimbărilor 

                                                           
1
 “Electricitate, Gaz, Apă și Deșeuri - analiză cuprinzătoare sectorială a competențelor și a activităților economice 

emergente în Uniunea Europeană", Comisia Europeană (2009)  
2
 Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul Educației și Formării 

Profesionale pentru perioada 2011-2020, de către miniștrii europeni pentru educație și formare profesională, 
partenerii sociali europeni și Comisia Europeană (7 decembrie, 2010) 
3
 “Consiliile sectoriale privind ocuparea forței de muncă și competențele la nivelul UE - un studiu al fezabilității și 

impactului lor potențial", Ecorys (2010) 
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demografice în sector4 și un set de instrumente însoțitoare. Partenerii sociali sunt, de 
asemenea, activi în munca Comitetului său sectorial pentru dialog social. 
 
Formarea profesională în Europa 
 
Formarea profesională poate avea loc fie la școală, atunci când o persoană intră pentru 
prima dată pe piața forței de muncă sau mai târziu, în viața lor de lucru. Formarea 
profesională inițială are loc în timp ce o persoană se află încă în sistemul de învățământ 
obligatoriu școlar și poate fi combinată cu munca sau nu. Unele sisteme de educație și 
formare profesională oferă experiență de lucru persoanelor în timp ce acestea învață, iar 
altele cer ca persoana să învețe și apoi să câștige experiență de muncă. Deși sistemele de 
educație și formare profesională din cele 27 state UE sunt toate unice, în sensul că cultura 
fiecărui stat membru, dezvoltarea sistemului lor de educație, structura economiei și istoria lor 
joacă un rol influent, este posibil să clasificăm toate sistemele europene de educație și 
formare profesională în felul următor5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 

“Schimbările demografice, managementul vârstei și competențele în lumina provocărilor cu care se confruntă 
sectorul european de gaz", Tarren. D, EMCEF, Eurogas și EPSU (2009) 
5
 Preluat dintr-o prezentare de Hubert Ertl, Departamentul de Educație, Universitatea din Oxford 

(2009). Link: http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1aKeyNoteHubertErtlShort.pdf 

Modele de formare profesională 

Modelul pieţei 
 

Forţele pieţei dirijează 
formarea 

Formare bazată pe muncă în 
general 

 
E.g. UK 

Modelul statului 
Statul dirijează formarea 

Predominant formare la şcoală 
 

De ex. Franţa sau Suedia 

Modelul dual 
 

Reglementare între stat și piață 
Combinație între acţiuni de formare 

 
De ex. Germania, Austria 

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1aKeyNoteHubertErtlShort.pdf
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Alți factori care modelează sistemul EFP includ locaţia unde are loc formarea (școală sau la 
locul de muncă); termenul în care angajatorii îşi bazează deciziile privind formarea (de scurtă 
sau lungă durată); rolul dialogului social și organizației sindicale; guvernanța 
(des/centralizată). 
 
Constatări 
Raportul nostru a fost scris pentru a oferi partenerilor sociali europeni din sectorul de gaze 
informații despre infrastructura educației și a formării profesionale (EFP) în întreaga Europă. 
Informațiile conținute în paginile documentului oferă o hartă a organizațiilor și instituțiilor din 
Europa de la țară la țară, pentru acele țări unde informațiile au fost disponibile. Fiecare profil 
de țară urmează o structură similară, oferind informații privind sistemul general de EFP și, 
unde sunt disponibile date, informații specifice cu privire la organizațiile aliate în funcționarea 
sistemului EFP în sectorul de gaze. 
 
Toate țările pe care le-am examinat au stabilit un sistem similar general de EFP: politică 
condusă de stat, realizată prin intermediul diferitelor instituții publice și private care 
îndeplinesc funcții, cum ar fi reglementarea juridică și socială a sistemului, supravegherea 
normativă pentru crearea calificărilor și standardelor, standarde universale pentru 
organismele de certificare și, în final, formarea oferită prin intermediul prestatorilor acreditați 
de formare profesională la locul de muncă sau la un colegiu sau școală tehnică. Cu toate 
acestea, rolul partenerilor sociali nu este atât de uniform şi nici furnizarea datelor privind 
piața muncii nu permite actorilor din sistem să se adapteze continuu la schimbările de pe 
piața forței de muncă și la cerințele industriei. 
 
În scopul de a verifica cererea din interiorul și din afara sectorului, partenerii sociali au căutat 
să identifice instituțiile EFP cheie. În general vorbind, am identificat patru tipuri de instituții 
conexe EFP: 
 

 Organismele de reglementare 
Rolul organismelor de reglementare în cadrul sistemului EFP al unei țări este de a furniza 
cadrul de politici și controlul calității educației și formării profesionale. Ele tind să fie ori o 
agenție guvernamentală sau să facă parte din Ministerul Educației. 

 

 Organismele de certificare 
Aceste organisme creează calificări profesionale și certifică furnizorii de instruire. Ele au ca 
scop crearea unui catalog al calificărilor profesionale care îndeplinesc cerințele ocupațiilor 
specifice și oferirea unui set de competențe în raport cu care studenţii sunt evaluaţi. Celor 
care îndeplinesc aceste cerințe li se acordă acreditare recunoscută la nivel național, care 
este recunoscută de către industrie pentru o activitate specifică. De asemenea, organismele 
de atribuire certifică furnizorii de formare profesională, care sunt în măsură să demonstreze 
capacitatea lor de a oferi calificarea la nivelul specificat de competență. 
 

 Furnizorii de instruire 
Acestea sunt organisme finanțate privat sau public, care oferă studenţilor pregătirea 
necesară pentru a obţine o calificare profesională specifică. În general, organismele de 
atribuire cer de la organismele de formare să își demonstreze capacitatea de a furniza 
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formare profesională de calitate, pentru a li se acorda statutul de furnizor de formare 
profesională pentru o anumită calificare. 
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 Centre de cercetare a pieţei forței de muncă 
Organizațiile care furnizează actorilor din cadrul sistemului EFP date de pe piața forței de 
muncă la nivel național și sectorial permit diverșilor operatori să anticipeze schimbările în 
structurile profesionale, competențele cerute de către industrie și deficitul și lacunele care 
există sau vor exista, în rândul populației. 
 
În această cercetare, o atenție deosebită a fost acordată acestei din urmă componente a 
sistemului de EFP, datorită importanței sale pentru activitatea curentă a partenerilor sociali în 
examinarea potențialului de creare a unui Consiliu sectorial în industrie. Fiecare profil de țară 
din raportul nostru, se încheie cu o recomandare a acestor organisme, pe care le 
considerăm că ar trebui să participe la discuțiile din jurul creării unui astfel de Consiliu. În 
unele țări, au fost selectate mai multe organisme din categoriile de mai sus, în timp ce în 
altele niciunul nu s-a dovedit a fi relevant. Noi am atras atenția asupra acelor organisme 
care, în context național și european, sunt esențiale pentru formarea unui Consiliu sectorial 
sau unde experiența lor din propriul lor sistem național ar putea fi considerată extrem de utilă 
pentru discuțiile viitoare între partenerii sociali. 
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Lista organismelor recomandate 
 

Ţara Organizaţia Capacitatea Date de contact 

    

Austria Serviciul Pieței Forței 
de Muncă 
(Arbeitsmarktservice)  
 

 Urmează a fi adăugate 

 Asociația austriacă 
pentru gaz și apă 
(ÖVGW) 
 

Regulator, organism de 
certificare și furnizor de 
formare profesională 

Österreichische Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach  
A-1010 Viena 
Schubertring 14  
UID ATU37166106  
 
Tel: +43 1 513 15 88-0 
Email: office@ovgw.at 
Web: www.ovgw.at/ 
 

Belgia Asociația regală de 
gaz belgian 

Organism de certificare  ARGB (Association Royale des Gaziers 
Belges) 
Rodestraat 125 
B-1630 Linkebeek  
Belgia 
 
Tel: +32 2 383 02 00 
Web: www.gaznaturel.be 
 

 Oficiul Regional de 
Formare Profesională 
și Ocupare a Forței de 
Muncă din Regiunea 
Valonă 

Regulator de calificare Le Forem  
Boulevard Tirou 104 
6000 Charleroi 
 
Tel: 0800/93.947, 07120 61 11, 071/20 65 
85 
Web: www.leforem.be 
 

 Consiliul Social şi 
Economic  
 

Consiliul bipartit de 
consultare şi dialog 
social 

SERV - Consiliul economic și social 
flamand 
Wetstraat 34-36 
1040 Bruxelles 
Belgia  
 
Tel: + 32 2 20 901 11  
Email: serv@serv.be  
Web: www.serv.be 
 

Bosnia şi 
Herțegovina 

Centrul de cercetare și 
dezvoltare a 
tehnologiei gazului 

Furnizor de formare și 
cercetare 

Research and Development Center of Gas 
Technology  
Gradačačka 142 
71000 
Sarajevo 
 
Telephone : +387-33-610-600  
E-mail:  igt@bih.net.ba   
 

 Asociația de gaz din 
Bosnia și Herțegovina 

Asociație profesională Gas Association of Bosnia and 
Herzegovina  
Gradacacka 142 
71000 

mailto:office@ovgw.at
http://www.ovgw.at/
http://www.gaznaturel.be/
http://www.leforem.be/
mailto:serv@serv.be
http://www.serv.be/
mailto:igt@bih.net.ba
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Sarajevo 
 
Tel: +387 33 71 55 80 
Email: gasbih@bih.net.ba  
 

Bulgaria NAVET - Agenția 
Națională pentru 
Educație și Formare 
Profesională 
 

Acreditare şi calitate NAVET - National Agency for Vocational 
Education and Training 
125 Tzarigradsko schosse Blvd 
Block 5, fl. 5  
1113 Sofia 
Bulgaria 
 
Tel: + 3592 971 20 70 (Office of the 
President of the NAVET) 
Email: napoo@navet.government.bg, 
agencia@navet.government.bg   
 

 Centru de instruire 
BULGARIAN GAS 
CENTRE Ltd.  
 

Cercetare şi instruire Training Centre BULGARIAN GAS 
CENTRE Ltd.  
1 Pozitano Str. 
1301 Sofia 
Bulgaria 
 
Tel: 003592 42 83 256 
Email: office@bgc.bg, naidenov@bgc.bg  
 

Croaţia Agenția pentru 
Educație și Formare 
Profesională 

Calificare și dezvoltare 
EFP 

Agency for Vocational Education and 
Training 
Radnička cesta 37b 
10 000 Zagreb 
Croaţia 
Tel: +385 1 62 74 666  
Email: ured@asoo.hr 
 

 Asociația croată de 
gaz 

Asociație profesională Croatian Gas Association 
Heinzelova 9/II 
10000 Zagreb 
Croaţia 
Tel: +385 1 6189 590; 01 6189 592; 01 
6189 594 
Email: hsup@hsup.hr; cph@cph.hr  
 

 Asociația croată de 
energie 
 

Competență Croatian Energy Association 
Zagreb 
Savska cesta 163 
Croația 
Tel: +385 1 6040 609 
Email: hed@eihp.hr  
 

Republica 
Cehă 

Consiliul de 
competențe sectoriale 
pentru energie 

Cercetarea pieței forței 
de muncă 

Energy Sector Council  
Mgr. Marcel Návrátil 
TREXIMA, et al. Ltd. 
Republica Cehă 
 
Email: navratil@trexima.cz 
 

 Asociația cehă de gaz Legături cu universitățile Czech Gas Association 
Novodvoska 803/82 
142 00 Prague 4 

mailto:gasbih@bih.net.ba
mailto:napoo@navet.government.bg
mailto:agencia@navet.government.bg
mailto:office@bgc.bg
mailto:naidenov@bgc.bg
mailto:ured@asoo.hr
mailto:hsup@hsup.hr
mailto:cph@cph.hr
mailto:hed@eihp.hr
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Republica Cehă 
Email: cpsvaz@cgoa.cz 
 

Danemarca Comitetul de educație 
continuă pentru 
instalații tehnice și 
energie 
 

Cercetarea pieței muncii 
și dezvoltarea 
aptitudinilor 

The Continuing Education Committee for 
Technical Installations and Energy  
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske 
Installationer og Energi ETIE 
Højnæsvej 71 
2610 Rødovre 
Danemarca 
Tel: 36 72 64 00  
Email: mail@etie.dk 
Web: http://www.etie.dk/ 
 

 Centrul de Educație 
Tehnică 

Colegiu profesional Teknisk Erhvervsskole Center  
Nordre Fasanvej 27  
2000 Frederiksberg 
 
Tel: 3817 7000 
Email: tec@tec.dk 
Web: http://www.tec.dk 
 

Finlanda Consiliul Consultativ 
pentru Cooperare 
Educațională 

Cercetarea pieței muncii Advisory Board for Educational Co-
operation 
(detalii urmează) 
 

 Comitetele naționale 
de educație și formare 

Legătura dintre muncă 
și EFP 

National Education and Training 
Committees 
(detalii urmează) 
 

Franța Competențe și 
instruire 

Furnizor de instruire Compétences & Formations AFG  
62 rue Courcelles , Paris 75008 
Franța 
Tel : 01 44 01 87 87 
 

 GDF Suez Centru de instruire Energy Formation de GDF SUEZ 
Laurent Le-Boterff 
Tel: 02 40 85 82 66 
Mail: laurent.le-boterff@gdfsuez.com  
 

 Qualigaz Furnizor de instruire Qualigaz 
Le forum 
131/135 avenue Jean Jaurès 
93305 Aubervilliers Cedex 
Tel: 0826628628 
Email: formation@qualigaz.com  
 

Germania Institutul Federal 
pentru Educație și 
Formare Profesională 

Organ național pentru 
cercetarea pieței muncii 
(organ guvernamental) 

Federal Institute for Vocational Education 
and Training (BIBB) 
BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung 
Federal Institute for Vocational Education 
and Training 
Postfach 201264 
53142 Bonn 
 

Grecia Organizația națională 
pentru certificarea 
calificărilor și 
orientarea carierei 

Standarde și calitate National Organisation for the Certification of 
Qualifications and Career Guidance  
41 Ethnikis Antistaseos Avenue 
142 34 N. Ionia 

mailto:mail@etie.dk?subject=Efteruddannelsesudvalget%20for%20Tekniske%20Installationer%20og%20Energi%20ETIE
http://www.etie.dk/
mailto:tec@tec.dk
http://www.tec.dk/
mailto:laurent.le-boterff@gdfsuez.com
mailto:formation@qualigaz.com
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Atena 
Grecia 
 
Tel: +30 210 27091158 
Email: info@nqf.gov.gr 
Web: www.eoppep.gr 
 

Ungaria Institutul național 
pentru formarea și 
educația adulților 

Dezvoltarea EFP în 
cadrul Ministerului 

National Institute for Vocational and Adult 
Education NIVE 
1085 Budapest, Baross utca 52nd 
1476 Budapesta 
PO Box: 75 
Tel: +36 1 434-5700 
Email: info@nive.hu  
 

 Federația societăților 
tehnice și științifice 

Rol de consiliere în 
educația adulților 

The Federation of Technical and Scientific 
Societies – MTESZ 
1055 Budapesta Kossuth tér 6-8. 
Tel: (061) 4747 908 
Email: mtesz@mtesz.hu  
 

 Departamentul de 
Inginerie Gaze 
Naturale de la 
Universitatea din 
Miskolc 

Instruire academică Natural Gas Engineering Department of the 
University of Miskolc  
H-3515 Miskolc – Egyetemvaros, Ungaria 
Tel: +36 46 565 078  
Email : gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu  
 

Italia Institutul pentru 
Dezvoltarea Formării 
Profesionale a 
Muncitorilor 

Centru național de 
cercetare 

Institute for the Development of Vocational 
Training of Workers 
Corso d’Italia 
33 – 00198 Roma 
Tel: +39 06 85447 1 
Web: http://www.isfol.it/ 
 

Malta Consiliul calificărilor 
din Malta 

Supraveghează 
dezvoltarea cadrului 
calificărilor 

Malta Qualifications Council 
Casa Leoni 
476, St Joseph High Road 
St Venera  
Malta 
Tel: +356 2754 0051  
Email: mqc@gov.mt 
 

Olanda Școala de business și 
economie de la 
Universitatea din 
Maastricht  

Cercetarea pieței muncii Research Centre for Education and the 
Labour Market  
Maastricht University School of Business 
and Economics  
P.O. Box 616 
6200 MD Maastricht 
Olanda 
 
Tel: +31 (0)43 3883647  
Email: secretary-roa-
sbe@maastrichtuniversity.nl 
Web: www.roa.nl 
 

Norvegia Asociația norvegiană 
de gaz 

Organism profesional Norwegian Gas Association 
Lilleakerveien 2 A 
NO-0283 Oslo 
Email: post@npf.no 

mailto:info@nqf.gr
http://www.eoppep.gr/
mailto:info@nive.hu
mailto:mtesz@mtesz.hu
mailto:gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
http://www.isfol.it/
javascript:void(0);
mailto:secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl
mailto:secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl
http://www.roa.nl/
mailto:post@npf.no?subject=Til%20NPF
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Polonia    

Portugalia Centrul de ocupare a 
forței de muncă și 
formare profesională 

Organism consultativ 
tripartit 

The Centre for Employment and Vocational 
Training  
Direcção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho 
Praça de Londres  
n.º 2 - 7 º andar 
1049-056 LISABONA  
 
Tel: 21 844 14 00 
Email: dgert@dgert.mtss.gov.pt 
 

  Institutul de ocupare a 
forței de muncă și 
formare profesională  
 

Institut Partener Social Employment and Vocational Training 
Institute 
Urmează a fi adăugate 
 

Republica 
Irlanda 

FÁS Cercetarea pieței muncii 
și baza de date a 
aptitudinilor 

FÁS Head Office  
27-33 Upper Baggot Street 
Dublin 4 
 
Tel: +353 (0)1 607 0500 
 Fax: +353 (0)1 607 0608 
http://www.fas.ie 
 

România Autoritatea Națională 
de Reglementare în 
domeniul Energiei 

Organ de atribuire  ANRE – National Regulatory Body 
Str. Constantin Nacu nr. 3 
Sector 2, București  
Cod postal 020995 
Tel: +4021-311.22.44 or +4021-327.81.00 
Email: anre@anre.ro 
 

  Organ partener social Sectoral Committee for Electricity, Heat, Oil 
and Natural Gases (Comitetul Sectorial 
Energie Electrica, Termica, Petrol si Gaze) 
B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 44 
Sector 1, Bucuresti  
Tel: 021/ 252.00.66 
Email: office@fppetrolgaze.ro 
 

Serbia Asociația Industriei 
Energiei 

Furnizor de instruire The Association of the Energy Sector 
(Savez energeticara) 
11000 BEOGRAD, Knez Mihailova 33 
Tel: 011/21-83-315 
Email: savezenergeticara@eunet.rs  
 

 Institutul pentru 
Perfecționarea 
Educației 

Dezvoltă și 
monitorizează EFP 

Institute for Improvement of Education  
Fabrisova 10, Beograd, 11000, Serbia 
Tel: 011/2068-000 
Email:  info@zuov.gov.rs  
 

Slovacia Consiliul sectorial 
pentru energie 

Standarde Naționale 
Ocupaționale  

Sector Council for Energy 
TREXIMA 
Bratislava, spol. s ro 
Slovacia 
 

 Observatorul Național 
al Formării 
Profesionale 

Observator National Observatory of Vocational Training 
State Institute of Vocational Education /  
Slovak National Observatory of Vocational 

mailto:dgert@dgert.mtss.gov.pt
http://www.fas.ie/
mailto:anre@anre.ro
mailto:office@fppetrolgaze.ro
mailto:savezenergeticara@eunet.rs
mailto:info@zuov.gov.rs
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Training 
Bell 54 / a  
831 01 Bratislava  
 
Tel: (02) 54 77 67 74 
Email: sno@siov.sk 
 

Slovenia Institutul Național 
pentru Educație și 
Formare Profesională 

Cercetarea pieței muncii National Institute for Vocational Education 
and Training 
(Center RS za poklicno izobraževanje) 
Ob železnici 16 
SI-1000 Ljubljana 
Tel: (386-1) 586 42 00 
Email: info@cpi.si 
  
http://www.cpi.si/ 
http://www.refernet.si/ 
 

Spania    

Suedia Arbetsformedlingen 
 

Serviciul suedez de 
ocupare a forței de 
muncă 

Arbetsformedlingen 
Halsingegatan 38 
13 99 Stockholm 
  
Tel: +46771 60 00 00 
http://www.arbetsformedlingen.se/ 
 

Regatul Unit Energy & Utility Skills 
Limited 

Consiliul de abilități 
sectoriale 

Energy & Utility Skills Limited 
Friars Gate 
1011 Stratford Road 
Shirley 
Solihull 
B90 4BN 
 
Tel: 0845 077 99 22 
Email: enquiries@euskills.co.uk 
 

 Consiliul de Instruire al 
Industriei Inginerie și 
Construcții 

Consiliu de instruire Engineering and Construction Industry 
Training Board  
Blue Court 
Church Lane 
Kings Langley 
Hertfordshire 
WD4 8JP 
 
Tel: 01923 260000 
Email: ecitb@ecitb.org.uk 
 

 Academia Națională 
de competențe în 
energetică 

Furnizor de instruire National Skills Academy for Power 
Friars Gate 
1011 Stratford Road 
Shirley 
Solihull 
B90 4BN 
 
Tel: 0845 01 323 01 
Email: enquiries@power.nsacademy.co.uk 
Web: www.power.nsacademy.co.uk 
 

 

mailto:info@cpi.si
http://www.arbetsformedlingen.se/
mailto:enquiries@euskills.co.uk
mailto:ecitb@ecitb.org.uk
mailto:enquiries@power.nsacademy.co.uk
http://www.power.nsacademy.co.uk/

