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Consiliu Naț ional 
de Acreditare 

MECS  

SUBSECRETAR DE STAT în educația și 
formarea profesională a adulților 

ANC  

Rol: strategie, metodologie și cercetare 
Reglementare în domeniul calificărilor 

Reglementarea controlului sistemului de 
educaț ie  ș i  formare profesională  continuă  a 

adulț i lor 
!

 

 

Consultanță juridică în domeniul 
calificărilor 

Atribuții: Strategie, Metodologie, Cercetare 
Reglementare în domeniul Calificărilor. 

Punct Național pentru recunoașterea 
Calificărilor. 

Informare, comunicare, promovare 

Relații internaționale; membru în grup de 
lucru 

Registre Naționale, Monitorizare FFP și 
CEC, statistică 

Relație cu Piața Muncii 

Comitete sectoriale  
Conform legii  -  

funcț ionare cu aviz ș i  
fonduri ANC  

Validarea 
standardelor 
ocupaționale 

Programe 
Pregătire 

Cadrul 
competențelor 

sectoriale  

Lista 
Ocupațiilor / 

calificărilor pe 
sector 

!

Avizare 
specialisti pe 

domenii /  
asociații 

profesionale 
incluse 

Furnizori ș i  Centre 
de evaluare 

competențe  – 
publici  ș i  privaț i  

acreditaț i /autoriza
ț i  

Evaluatori de 
competențe 

Centrul de evaluare a 
competențelor informale și 

nonformale 

!

Evaluator de 
Evaluator 

MECS: 
Direcția învățământ preuniversitar 
Direcția învățământ superior 

ANC,  ARACIS,  ARACIP,  CNDIPT –  6p 
!

Ministerul Muncii și 
ANOFM  – 3 pers 

Asociații 
studențești și 

CNR – 2p 

Asociația 
Comitetelor 

Sectoriale -4p 

Secretariat tehnic  

Comisia de 
Acreditare din 15 

p 

Relații instituționale directe de coordonare 

Relații instituționale indirecte de finanțare 

Legendă 

Aprobare SO pentru educație și F.P.C.A 

Pregătire și formare 

Abordarea educației și formării profesionale moderne / un nou sistem modern 

ARACIP 

ARACIS  
 

Formal 

!

Formatori (specialiști 
pe domenii/discipline 
avizați de asociațiile 

profesionale / comitete 
sectoriale 

!

- comisii evaluare 
(3 membri din:  minim  1 
persoană din asociațiile 

profesionale și comitetele 
sectoriale, camera de comerț) 

!

CNDIPT 









ESCO	  –	  SNCD	  
ISCO	  –	  COR	  

Aprobare	  
Validare	  
Avizatori	  

Verificatori	  

Iniţțiatori	  
Angajatori	  

Pași în dezoltarea SO 



Procesul calității în EFPCA 

Furnizori 
SO 

ANC 
Comitete Sectoriale 

Angajatori 
Cerințe ale pieței 

QA 

Formare 
Autoevaluare 

Evaluare 
Recunoaștere 

Certificare 
 Calificare pe piață 

AC 







Model of the Occupational Standard 









 

CURSURI  
conform OG nr. 129/2000 republicată/OMESC programe 

postuniversitare: 
! Inițiere:   modul/disciplină 
! Perfecționare:   modul/disciplină 
! Specializare:   modul/disciplină 
! Calificare:   toate modulele din 

SOEFP. 

OCUPAȚIA 

COR / ISCO 

COMPETENȚE 

STANDARD OCUPAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE ȘI 
FORMARE PROFESIONALĂ 

COMPETENȚE = MODULE = ORE= CREDITE 

MODULE / DISCIPLINE  

RECUNOAȘTEREA DE COMPETENȚE 

EDUCAȚIE PERMANENTĂ  

REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII  

COMITETE 
SECTORIALE 

VALIDAT DE 
COMITET 

SECTORIALE 

NEREZOLVAT 

PIAȚA MUNCII 

OMECS nr. 
3170/04.02.2015 

M. MUNCII 

OMECS nr. 
3170/04.02.2015 

OMECS nr. 
3170/04.02.2015 





Procesul modern de educație și formare profesională a 
adulților – 2020 – informatizat 



Procesul modern de educație și formare profesională a 
adulților – 2020 – informatizat 

1.Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă își alege un job 
din oferta pieței muncii, căruia îi corespunde o ocupație din COR/
ISCO, dacă este în țară sau în Europa;  

2.Identifică în RNC nivelul de calificare și competențele obținute, 
le compară cu ale postului și cu cele pe care le deține deja; 

3.Caută pe site-ul ANC dacă există Standard ocupațional pentru 
educație și formare profesională, verifică programa, condițiile și 
numărul de ore;  

4.Caută în RNC/RNFPFPA dacă există furnizor autorizat/
acreditat; 



Procesul modern de educație și formare profesională a 
adulților – 2020 – informatizat 

5.Parcurge programul de formare, conform standardului, într-un 
domeniu ISCED, cu formatori din registrul formatorilor, 
specializați pe discipline; 

6.Participă la evaluarea cu evaluatori/specialiști din registrul 
specialiștilor/evaluatorilor, care confirmă rezultatele învățării-ce 
știi să faci - și dobândirea competențelor din Standardul 
ocupațional pentru educație și formare profesională și din RNC. 

7.Primește certificatul de calificare/competențe, însoțit de 
Suplimentul descriptiv, model EUROPASS. Are loc înscrierea în 
registrul absolvenților/matricol. 



Procesul modern de educație și formare profesională a 
adulților – 2020 – informatizat 

8.Se prezintă la potențialul loc de muncă, are toate actele necesare: 
certificate (conform actelor de studii), supliment descriptiv al 
programului urmat (conform site ANC - RNC); competențele 
specifice/profesionale conform standardului (listă site ANC) și 
toate probele date – rezultatele învățării, confirmă dobândirea 
competențelor stabite de Comitetele Sectoriale, pe baza sarcinilor 
de muncă ale postului dorit – ESTE ANGAJAT. 

9.Se regăsește în raportările ITM - postul dorit și ocupația conform 
codului COR /ISCO, dacă este în EUROPA. 



Procesul modern de educație și formare profesională a 
adulților – 2020 – informatizat 

10. Păstrează toate documentele de la cursurile urmate, care se 
finalizează cu certificate și suplimente descriptive pentru 
competentențele dobândite, având astfel un portofoliu de 
competențe ce pot fi utile de-a lungul vieții = educația de-a lungul 
vieții-LLL. 

11. Din acest portofoliu iși recunoaște, în universități acreditate/
instituții abilitate, diferitele ocupații pentru care este pregătit și se 
angajează în funcție de cerințele și schimbările pieței muncii pe 
diferite poziții/posturi/joburi de-a lungul vieții.  LLL își găsește 
utilitatea.  

12. Dacă munca pe care o desfășoară este conform competențelor și 
este cea pe care și-a dorit-o, este un om fericit profesional. 



Piața Muncii Piața 
Fonduri 

Educației ESCO 

Recunoaștere 
Mobilitate 

Cere 

Asigurarea calității 

Oferă 

Cine? 

Locuri de muncă 
Experiență Certificate/Diplome 

Suplimente Europass 

Furnizorii de educație 
și formare profesională 
- Publici 
- Privați 
Autorizați/Acreditați 

Angajatori 
Angajați 
Șomeri 
Necalificați 

Fără 
competențe 
cheie 

ISCED COR/ISCO 
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7                                             7 2 

6                                          6 

2-3 

4                           4 3-4 

3                      3 5-8 

     3            2 

2             1 9 

1 Necalificați 

  5 5
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Standarde reprezentative pentru educație și 
 formare profesională 



Un serviciu unic integrat: 

- Informare  

   - Consiliere 

          – Formare 

                 - Recunoaștere  

                     și  
                         - Angajare 

Proces de învățare pe tot parcursul vieții 
- Carieră profesională 

- Dezvoltarea indiviuală 

tot p a 

i 

p e 

Spre o nouă soluție, în 2007, axată pe individ și pe  
nevoile acestuia 







Reglementare	  
RNCIS	  

Înscriere	  
calificare	  
nouă	  

Înregistrare	  
calificare	  în	  

RNCIS	  



1. Cerere de validare  a 
noii calificări 

2. Formular pentru 
validare calificare 

(Anexa 1) 
3. Hotărâre Senat 

instituție de învățământ 
superior pentru 

solicitarea validării noii 
calificări 
4. Anexe 

5. Dovadă achitare tarif 
de validare   

Transmitere	  
documente	  
către	  ANC	  

Verificare	  
documente	  

Validare	  
calificare	  

VALIDARE ÎNREGISTRARE	  ÎN	  BAZA	  DE	  
DATE	  ANC	  

Documente	  necesare	  

Eliberare	  
adeverinţță	  
de	  validare	  

Dosar	  autorizare/
acreditare	  ARACIS	  



1.	  Cerere	  de	  
înregistrare	  a	  
calificării	  

2.	  Copie	  supliment	  de	  
diplomă	  aferent	  

programului	  de	  studii	  
3.	  Actul	  care	  atestă	  

autorizarea/
acreditarea	  

programului	  de	  
studiu	  

5.	  Comunicarea	  a	  3	  
ocupaţții	  relevante	  +	  
cod	  COR	  aferent 

Transmitere	  
documente	  
către	  ANC	  

Verificare	  
documente	  

Înștiinţțare	  
înregistrare	  
calificare/	  
Solicitare	  
completare	  
documente	  	  

Documente necesare 

Înregistrare	  
calificare	  în	  

RNCIS	  





Denumire	  
universitate	  

Denumire	  
facultate	  

Program	  de	  
studiu	  

Supliment	  
de	  diplomă	  

Căutare după:	  

Calificări	  



Denumire	  	  	  
facultate	  

Program	  de	  	  	  	  	  
studiu	  

Denumire	  	  	  
calificare	  

Nivel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CNC	  

Universităţți	  

Căutare după:	  



Cod COR Calificare Program de 
studiu Universitate 

Nivel CNC Calificare Program de 
studiu Universitate 

Universitate Program 
de studiu Calificare Cod COR Ocupație 

Flux informațional: 

Piața muncii 	  	  	  Sistemul educațional 

Piața muncii 	  	  	  Sistemul educațional 



ANNEX I (from note "EQF AG 21-5")  

EQF DATA MODEL QUALIFICATIONS (JULY 2013) 

EQF data model 2013  

Title of the qualification Search field Required  
Thematic Area1)  Search field Required  
Country/Region (code) Search field Required  
EQF Level  Search field Required  
NQF Level Search field Required  

Knowledge 
Skills Either 
Competences3) 

Description of 
the 
qualification2) 

 Or 
Open text field describing  what 
the learner is expected to know, 
understand and able to do 

 

Required  

Awarding body4)   Required  
Further information on the qualification5)  Optional 
Source of information   Optional 
Link to supplement   Optional 
URL of the qualification  Optional 
Information language (code)  Optional 
Entry requirements  Optional 
Expiry date (if relevant)  Optional 
Ways to acquire qualification  Optional 
Relationship to occupations  Optional 
Ad 1) The Thematic area is ISCED97 to become ISCED FoET2013 after formal adoption. The Commission 

will develop more user friendly concepts to be used as search criteria by November 2013. 

Ad 2) The description of the qualification is only required in the native language. 

Ad 3) These labels (knowledge, skills, competences) will adapt to the actual terms used in the EQF level 
descriptors. 

Ad 4) The minimum required information on the Awarding body should facilitate to find information on the 
Awarding body. This would be the name of the Awarding body, or if applicable the name of the group 
of Awarding bodies, completed with an url or contact information.  

Ad 5) The open text field 'Further information on the qualification' provides the possibility for introducing 
additional information on the qualification. 

 



Domeniu general	   Domeniu restrâns	   Domeniu detaliat	  
00 Programe și 
calificări generice	  

001 Programe și calificări de 
bază	  

0011 Programe și calificări de 
bază	  

Programe	  generale	  de	  bază	  
preşcolare,	  elementare,	  primare,	  
secundare	  etc	  

002 Competențe lingvistice și 
numerice	  

0021Competențe lingvistice și 
numerice 	  
Alfabetizare şi aritmetică simplă 
şi funcţională	  

003 Dezvoltarea și 
competențele personale	  

0031 Dezvoltarea personală și 
competențele 	  

Îmbunătăţțirea	  abilităţților	  
personale,	  de	  ex.	  capacităţți	  de	  
comportament,	  abilităţți	  
intelectuale,	  capacităţți	  
organizatorice	  personale,	  
programe	  de	  orientare	  în	  viaţță.	  



01 Educația	   011Educația	   0111 Științele educației	  

dezvoltarea	  educaţției	  în	  subiecţți	  non-‐
profesionali	  şi	  profesionali.	  Cunoş@nţțe	  
educaţționale,	  testare	  şi	  măsurare,	  
cercetare	  educaţțională,	  alte	  ş@inţțe	  ale	  
educaţției.	  

0112 Formarea cadrelor didactice 
preșcolare	  	  

Pregă@rea	  didac@că	  pentru	  pre-‐şcoală,	  
grădiniţță,	  şcoala	  elementară,	  

0113 Formarea profesorilor fără obiectul 
specializării	  

0114 Formarea profesorilor cu obiectul 
specializării	  

Pregă@rea	  didac@că	  pentru	  școală	  
profesională,	  prac@că,	  non-‐profesională,	  
educaţția	  adulţților,	  formatori	  de	  cadre	  
didac@ce	  şi	  pentru	  copii	  cu	  handicap.	  
Programe	  de	  formare	  a	  profesorilor	  
generale	  şi	  specializate.	  



02 Arte și Științe 
umaniste	  

021 Arte	   0211 Tehnici audiovizuale și 
producția media	  

	  Arte	  grafice	  şi	  audio-‐vizuale;	  
fotografia,	  cinematografia,	  
producţția	  muzicală,	  radio	  şi	  
televiziune,	  @pografie	  şi	  publicaţții	  
0212 Modă, Design interior și 
industrial	  
0213 Arte frumoase	  

	  Arte	  frumoase:	  desen,	  pictură,	  
sculptură	  

0214 Meșteșuguri	  	  

Decoraţțiuni;	  meşteşuguri	  

215 Arte performante și Muzică	  	  

Arte	  performante;	  muzică,	  dramă,	  
dans,	  circ	  



022 Științe umaniste 
(exceptând limbile)	  

0221 Religie și teologie	  

0222 Istorie și arheologie	  

0223 Filosofie și etică	  

023 Limbi	   0231 Achiziția de 
competențe lingvistice	  

Traducere	  şi	  interpretariat	  

Limbi	  străine	  şi	  culturi;	  
limbi	  vii	  sau	  ‚moarte’	  şi	  
literatura	  lor,	  studii	  

0232 Literatură și 
lingvistică	  

Limbi	  na@ve:	  curente	  sau	  
materne	  şi	  literatura	  lor	  

Literatură	  comparată	  



03 Științe sociale, 
jurnalism și informație	  

031 Științe sociale și 
comportamentale	  

0311 Economie	  

Economie,	  istorie	  economică,	  
geografie	  economic	  (excepţție	  
geografie	  fizică)	  

0312 Științe politice și civice	  Ş@inţțe	  
poli@ce,	  studii	  de	  pace	  şi	  conflicte,	  
drepturi	  umane	  
0313 Psihologie	  
0314 Sociologie și studii culturale	  

	  Sociologie,	  antropologie	  (excepţție	  
antropologie	  fizică),	  etnologie,	  
futurologie,	  demografie	  

032 Jurnalism și informație	   0321 Jurnalism și reportaje	  Jurnalism	  	  

Tehnici	  de	  documentare	  

0322 Bibliotecă, studii de informații 
și arhive	  	  

Tehnician	  de	  bibliotecă	  şi	  ş@inţță,	  
tehnicieni	  în	  muzee	  şi	  similar	  

Ş@inte	  de	  arhivare	  



04 Afaceri, 
administrație și drept	  

041 Afaceri și administrație	   0411 Contabilitate și taxe	  Contabilitate,	  
audit,	  conturi	  
0412 Finanțe, bănci și asigurări	  	  

Finanţțe,	  bancare,	  asigurări,	  analiza	  
inves@ţțiilor	  

0413 Management și administrație	  	  

Management,	  administraţție	  publică,	  
administraţție	  ins@tuţțională	  
0414 Marketing și publicitate 

Marke@ng,	  relaţții	  publice	  
0415 Secretariat și office	  	  

Munca	  de	  secretariat	  şi	  de	  birou	  
0416 Vânzările cu ridicata și cu amănuntul	  	  

Comerţț	  cu	  amănuntul,	  vânzări,	  tranzacţții	  
imobiliare	  
0417 Competențe de muncă	  

Administraţție	  de	  personal	  
042 Drept	   0421 Drept	  	  

Magistraţți	  locali,	  notari,	  drept	  (general,	  
internaţțional,	  muncă,	  mari@m	  etc.),	  
jurisprudenţță,	  istoria	  dreptului	  



05 Științe naturale, 
matematică și statistică	  

051 Biologie și științe 
conex	  

0511 Biologie	  

Biologie,	  botanică,	  
zoologie,	  entomologie,	  
ornitologie,	  alte	  ş@inţțe	  
similare,	  exclusiv	  ş@inte	  
clinice	  şi	  veterinare	  

0512 Biochimie	  	  

Bacteriologie,	  toxicologie,	  
microbiologie,	  gene@că,	  
biochimie,	  biofizică,	  	  

052 Mediu	   0521 Științele mediului	  
Conservare,	  control	  şi	  
protecţția	  mediului,	  control	  
poluare	  apă	  şi	  mediu	  

0522 Mediu natural și 
sălbaticie	  

Parcuri	  naturale,	  viaţța	  în	  
sălbă@cie	  



053 Științe fizice	   0531 Chimie	  

Chimie,	  alte	  subiecte	  similare,	  

0532 Științele Pământului	  Astronomie	  
şi	  ş@inţțele	  spaţțiului,	  geologie,	  
mineralogie,	  meteorologie	  şi	  alte	  
ş@inte	  atmosferice	  inclusiv	  cercetarea	  
clima@că,	  ş@inte	  marine,	  
vulcanologie,	  paleoecologie	  şi	  alte	  
geoş@inte	  

0533 Fizică	  

Fizica,	  geofizică,	  antropologie	  fizică,	  
geografie	  fizică	  	  

054 Matematică și 
statistică	  

0541 Matematică	  	  

Matema@că,	  cercetarea	  operaţțiilor,	  
analiza	  numerică,	  ş@inţța	  
actuarialelor,	  

0542 Statistică	  	  

Sta@s@ca	  şi	  alte	  domenii	  similare	  



06 Tehnologia informației 
și comunicației	  

061 Tehnologia informației 
și comunicației	  

0611 Utilizarea 
calculatorului	  Ş@inţțe	  de	  
calculator,	  proiectarea	  
sistemului,	  programarea	  
calculatorului	  

0612 Baze de date, design 
și administrare rețea	  	  

Procesarea	  datelor,	  reţțele	  

0613  Dezvoltarea și 
analizarea software și 
aplicații	  	  

Sisteme	  de	  operare	  –	  
numai	  elaborarea	  soZului	  
(elaborarea	  hardului	  
trebuie	  clasificată	  la	  
domenii	  inginereş@).	  



07 Inginerie, 
producție și 
construcții	  

071 Inginerie și ştiinţe 
inginerești	  

Proiecte	  inginereş@,	  mecanică,	  
lucru	  cu	  metale,	  electricitate,	  
electronică,	  telecomunicaţții,	  
energie	  şi	  inginerie	  chimică,	  
întreţținerea	  vehiculelor,	  
topografie,	  optometrie	  

0711 Inginerie chimică și procese	  

0712 Tehnologia protecției mediului	  

0713 Electricitate și energie	  

0714 Electronică și automatică	  

0715 Mecanică	  

0716 Motoare de vehicule, nave și 
avioane	  

072 Producție și procesare	   0721 Procesarea alimentelor și băuturilor	  

0722 Materiale (sticlă, hârtie, plastic și 
lemn)	  

0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte 
și pielărie)	  

0724 Minerit și extracție	  
073 Arhitectură și construcție	   0731 Arhitectură și planificare teritorială	  

Arhitectură	  şi	  urbanism,	  arhitectură	  
structurală,	  arhitectură	  peisagis@că,	  
planificarea	  comunitară,	  cartografie	  
0732 Clădiri și inginerie civilă	  



08 Agricultură, silvicultură, 
piscicultură și veterinar	  

081 Agricultură	   0811 Culturi și animale de 
producție	  

Agricultura,	  producţția	  
vegetală	  şi	  animală,	  
agronomie,	  creşterea	  
animalelor	  
0812 Horticultură	  	  

Hor@cultura	  şi	  grădinărit	  	  	  

082 Silvicultură	   0821 Silvicultură	  

Industria	  fores@eră	  şi	  tehnici	  
de	  produse	  fores@ere,	  parcuri	  
naturale,	  viaţța	  în	  sălbă@cie	  

083 Piscicultură	   0831 Piscicultură	  	  

Pescuit,	  ş@inţța	  pescuitului	  şi	  
tehnologie	  

084 Veterinar	   0841 Veterinar	  	  

Medicina	  veterinară,	  asistenţța	  
veterinară	  



09 Sănătate și 
asistență socială	  

091 Sănătate	   0911 Stomatologie	  

Servicii	  dentare:	  asistenţță	  dentară,	  igienă	  dentară,	  tehnician	  dentar	  de	  
laborator,	  odontologie	  
0912 Medicină 
Medicină:	  anatomie,	  epidemiologie,	  citologie,	  fiziologie,	  imunologie	  şi	  
imunohematologie,	  patologie,	  anesteziologie,	  pediatrie,	  obstetrică	  şi	  
ginecologie,	  medicină	  internă,	  chirurgie,	  neurologie,	  psihiatrie,	  
radiologie,	  oZalmologie.	  
0913 Asistente medicale și moașe	  	  

Îngrijire:	  îngrijire	  de	  bază,	  moşit.	  
0914 Diagnoza medicală și tehnologia tratamentului	  	  
Servicii	  medicale:	  servicii	  publice	  de	  sănătate,	  igienă,	  

0915 Terapie și reabilitare	  	  
Terapeu@că,	  reabilitare,	  proste@că,	  nutriţție.	  

0916 Farmacie	  

Farmacie,	  farmacologie,	  

0917 Medicina și terapia tradițională și complementară	  
092 Asistență socială	   0921 Îngrijirea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități	  

Îngrijire	   socială:	   îngrijire	   persoane	   cu	   dizabilităţți,	   servicii	   pentru	  
@neret,	  servicii	  gerontologice	  	  

0922 Îngrijirea copiilor	  

0923 Consiliere socială	  Munca	  socială:	  consiliere,	  viaţța	  sănătoasă	  
neclasificate	  în	  altă	  parte.	  



10 Servicii	   101 Furnizare de servicii 
personalizate	  

1011 Servicii domestice	  Servicii	  personale:	  curăţțătorie,	  
spălătorie,	  uscătorie	  

1012 Servicii de înfrumusețare	  

Servicii	  cosme@ce,	  coafor,	  tratamente	  pentru	  frumuseţțe,	  

1013 Hotel, restaurant și catering	  	  

Hoteluri	  şi	  alimentaţție	  publică	  

1014 Sporturi și odihnă	  

1015 Călătorii, turism și timp liber	  

102 Igienă și servicii de sănătate 
la locul de muncă	  

1021 Salubritate comunitară	  

1022 Siguranța și sănătatea la locul de muncă	  	  

Protecţția	  muncii	  
103 Servicii de securitate	  	   1031 Armată și apărare	  

Securitatea	  civilă.	  Militari.	  

1032 Protecția persoanelor și a proprietății	  	  

Protecţția	  proprietăţții	  şi	  persoanelor:	  ac@vitatea	  poliţției	  şi	  
încălcarea	  legii,	  criminologie,	  protecţția	  contra	  focului	  şi	  
lupta	  cu	  focul	  

104 Servicii de transport	   1041 Servicii de transport	  	  

Marinărie,	  ofiţțer	  de	  vapor,	  ş@inţța	  nau@că,	  echipaj	  aerian,	  
control	  de	  trafic	  aerian,	  operaţțiuni	  pe	  cale	  ferată,	  
operaţțiuni	  de	  autovehicule	  ru@ere,	  servicii	  poştale.	  




