
 



 



ANEXA NR. 1 
 

Cadrul naţional al calificărilor 
 
Cadrul naţional al calificărilor defineşte structura calificărilor şi asigură recunoaşterea 
naţională a calificărilor obţinute prin formare profesională iniţială şi continuă, pe cale 
formală, non formală şi informală. Existenţa unui cadru naţional al calificărilor îi ajută pe 
cei ce învaţă să ia decizii în cunoştinţă de cauză privind planificarea carierei şi facilitează 
evoluţia profesională, în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 
 
Cadrul naţional al calificărilor serveşte la facilitarea accesului, stimularea motivaţiei şi 
promovarea participării la educaţie şi formare, contribuie la evitarea duplicării şi 
suprapunerii calificărilor, asigurând, totodată, acoperirea tuturor nevoilor de formare. 
 
Prin existenţa unui cadru naţional al calificărilor, creşte încrederea cetăţenilor în 
relevanţa certificatelor cu recunoaştere naţională, eliberate de instituţii autorizate. 
 
Cadrul naţional al calificărilor contribuie la asigurarea calităţii sistemului de formare 
profesională pentru că se bazează pe standarde naţionale folosite atât la formarea, cât şi 
la evaluarea de competenţe, indiferent de contextul în care acestea au fost dobândite. 
Proiectele de standarde sunt realizate de specialişti, după care sunt supuse analizei, sub 
aspect metodologic şi al conţinutului, urmând a fi validate de comitetele sectoriale.  
 
Comitetele sectoriale sunt structuri de dialog social în formarea profesională. Ele au, în 
general, o  structură multipartită (parteneri sociali, guvern, asociaţii profesionale, camere 
de comerţ, furnizori de formare), lucrează cu personal tehnic (permanent şi experţi pe 
termen scurt) şi au următoarele atribuţii: 
- Participarea la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi 
certificarea competenţelor; 
- Promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe; 
- Dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea CNFPA, a calificărilor relevante 
pentru fiecare domeniu; 
- Validarea calificărilor şi standardelor asociate calificărilor; 
- Identificarea experţilor pentru realizarea analizei ocupaţionale, definirea 
competenţelor şi calificărilor, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de 
standarde;  
- Încurajarea participării organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională 
continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic. 
 
După validare, calificările sunt înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor, urmând să fie 
revizuite periodic de specialişti, în vederea corelării cu cerinţele pieţei muncii. În Registrul 
Naţional al Calificărilor, întocmit şi actualizat de C.N.F.P.A., sunt incluse numai 
calificările validate de comitetele sectoriale.  
 
Deoarece standardele sunt recunoscute la nivel naţional, competenţele dobândite pot fi 
recunoscute, sub formă de credite, într-o varietate de contexte. Competenţele sunt 
transferabile între calificări şi toate organizaţiile autorizate să facă evaluare şi formare pe 
bază de standarde, recunosc creditele certificate de alte organizaţii autorizate. 
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În afara calificărilor cu recunoaştere naţională mai pot exista şi ale calificări locale, 
dezvoltate în funcţie de interesul partenerilor sociali. 
 
Un pas deosebit de important în definirea cadrului naţional al calificărilor îl constituie 
definirea nivelurilor naţionale de calificare,. Acestea reprezintă actualmente un ghid 
prin care sunt stabilite criteriile de clasificare a calificărilor sub aspectul responsabilităţii 
şi al complexităţii activităţilor pe care le pot practica persoanele care demonstrează că 
au dobândit respectivul nivel de calificare. 
 
În scopul asigurării comparabilităţii între diferite calificări obţinute în statele Uniunii 
Europene, s-a conceput un cadru general definit pe cinci niveluri. În perspectiva integrării 
României în Uniunea Europeană, definirea unui cadrul naţional al calificărilor armonizat 
cu cel european existent la această dată, precum şi corelarea cu dezvoltările care se vor 
realiza în această direcţie la nivel european în cadrul procesului Copenhaga, prezintă o 
importanţă deosebită pentru asigurarea transparenţei şi facilitarea recunoaşterii 
calificărilor şi a competenţelor dobândite.   
   
Având ca referinţă reglementările elaborate de Biroul Internaţional al Muncii (ILO) - ISCO 
88 COM, la nivelul Uniunii Europene (Decizia Consiliului 85/368/EEC) au fost definite 
cinci niveluri de calificare, adoptate şi de România, descrise după cum urmează: 
• Nivel 1 – nivel de calificare – muncitor - căruia i se asociază competenţe profesionale 
care implică aplicarea cunoştinţelor în activitatea profesională, din diverse domenii de 
activitate, activitate caracterizată prin rutină şi sarcini de lucru previzibile; 
• Nivel 2 - nivel de calificare – muncitor calificat - căruia i se asociază competenţe 
profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o anumită activitate profesională, cu 
sarcini de lucru nerutiniere, care presupun responsabilitate şi munca în echipă; 
• Nivel 3 - nivel de calificare – tehnician/maistru - căruia i se asociază competenţe 
profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o arie extinsă a activităţii 
profesionale, cu sarcini de lucru diverse şi complexe, care exclud rutina. Sarcinile de 
lucru presupun luarea unor decizii, responsabilitate şi, uneori, munca în echipă cu 
atribuţii de coordonare; 
• Nivel 4 - nivel de calificare căruia i se asociază competenţe profesionale care implică 
aplicarea cunoştinţelor într-o arie extinsă a activităţii profesionale, cu sarcini de lucru 
diverse şi complexe, caracterizate printr-un grad semnificativ al responsabilităţilor 
personale, al coordonării activităţii şi alocării resurselor necesare desfăşurării eficiente a 
respectivelor activităţi profesionale; 
• Nivel 5 - nivel de calificare căruia i se asociază competenţe profesionale care implică 
folosirea cunoştinţelor în contexte ale activităţii profesionale deosebit de diverse, 
complexe şi neprevizibile. Acest nivel se caracterizează prin luarea de decizii în mod 
independent, responsabilitate personală ridicată, sarcini privind coordonarea activităţii 
personalului, alocarea de resurse, activităţi de analiză, diagnoză, proiectare, planificare, 
execuţie şi control. 
 
Pe plan internaţional, există, de asemenea, sistemul denumit „Clasificare Internaţională 
Standard a Educaţiei (ISCED)”, care permite identificarea nivelurilor educaţionale 
pentru diferite forme de pregătire profesională în cadrul sistemului de învăţământ.  În 
cazul României situaţia actuală este redată în tabelul de mai jos: 
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Vârsta Clasa 
/Grupa ISCED Niveluri educaţionale Nivel 

calificare 
6 
5 Învăţământ universitar 5 

4 
>19  

4 Învăţământ pre-universitar post-liceal 
 (Educaţie terţiară ne-universitară) 3 

18 
 

XIII 
 

  
  

17 XII 

Liceu 
tehnologic 3 

16 XI 

3 
Liceu 
teoretic 

Liceu de 
artă, 
sportiv, 
teologic 

Liceu 
Tehnologic An de 

completare 2 

15 X 

14 IX 
Învăţământ
teoretic 

Învăţământ 
de artă, 
sportiv, 
teologic 

Învăţământ 
tehnologic 

Şcoala de 
arte şi 
meserii 

1 

13 VIII 
12 VII 
11 VI 
10 V 

2 

9 IV 
8 III 
7 II 
6 I 

1 

Învăţământ comprehensiv 

5 Mare 
4 Mijlocie 
3 Mică 

0   

- 

 
Corespondenţa dintre nivelurile de calificare profesională şi nivelurile ISCED din sistemul 
de învăţământ din România este cuprinsă în tabelul alăturat. 
 
Nivel de calificare 

profesională 
ISCO 88COM 

UE – 85/368/EEC 

 
Nivel educaţional 

ISCED 97 

1 2 Învăţământ secundar inferior 
2 3 Învăţământ secundar superior 
3 4[1] Învăţământ pre-universitar postliceal SAU Educaţie 

terţiară ne- universitară 
5 4 

5 6 
Învăţământ universitar (educaţie terţiară universitară) 

[1] În cele mai multe state UE acest nivel de calificare este asociat educaţiei terţiare 
neuniversitare. 
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Cadru de referinţă comun pentru dezvoltarea unitară a calificărilor în 

România în concordanţă cu principiile şi instrumentele Cadrului 
European al Calificărilor 

 
- precizări conceptuale - 

 
 
Cadrul European al Calificărilor (document consultativ al Comisiei Europene) reprezintă un 
document de referinţă pentru Cadrul Naţional al Calificărilor  (CNC) în România. 
 
Cadrul Naţional al Calificărilor în România se bazează pe parteneriatul tuturor actorilor 
implicaţi în crearea şi implementarea acestuia, la diferite niveluri decizionale şi are ca scop 
asigurarea unei mai mari coerenţe şi clarităţi, astfel încât calificările să fie elaborate şi 
furnizate în condiţii relevante pentru piaţa muncii. 
 
Elementele principale ale CNC sunt: 

  Un set de niveluri de referinţă, care descriu tipurile de competenţe ale diferitelor 
calificări;  

  Un set de instrumente aflate la dispoziţia persoanelor care se formează şi care 
permit reflectarea creditelor transferabile şi de acumulare, în perspectiva învăţării pe 
tot parcursul vieţii;  

  Un set de principii şi proceduri comune, care îndrumă partenerii ce elaborează şi 
implementează calificările, la diferite niveluri decizionale, în desfăşurarea proceselor 
de asigurare a calităţii, de validare a rezultatelor învăţării non-formale şi informale, 
de orientare şi consiliere profesională etc. 

 
CNC utilizează o serie de concepte  care se referă la: 
 
Învăţare – Este un proces cumulativ prin care o persoană asimilează gradual noţiuni din 
ce în ce mai complexe şi abstracte (concepte, categorii şi tipuri de comportament sau 
modele) şi/sau dobândeşte deprinderi şi competenţe generale. Acest proces se 
desfăşoară în context informal, de exemplu prin activităţi recreative, precum şi în contexte 
de învăţare formală care includ şi locul de muncă.1 
 
Rezultate ale învăţării – Sunt un set de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe generale 
pe care o persoană le-a dobândit sau este capabilă să le demonstreze după finalizarea 
procesului de învăţare. Rezultatele învăţării sunt declaraţiile privitoare la ceea ce se 
aşteaptă ca o persoană să ştie, să înţeleagă şi/sau să fie capabilă să facă la sfârşitul unei  
perioade de studiu.2 
 
Competenţele includ: i) competenţe cognitive care vizează utilizarea teoriei şi a 
conceptelor, precum şi a capacităţilor de cunoaştere dobândite tacit şi informal prin 

                                                 
1 Document de lucru al Comisiei Europene: Un posibil Cadru European al Calificărilor în perspectiva învăţării pe 
parcursul întregii vieţi - 8.07.2005 
2 Idem 1 
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experienţă; ii) competenţe funcţionale (deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor 
într-o situaţie de muncă dată), acele sarcini pe care o persoană trebuie să fie capabilă să 
le facă atunci când acţionează într-un anumit domeniu de activitate, context de învăţare 
sau activitate socială; iii) competenţe personale care vizează capacitatea adoptării unei 
atitudini şi/sau comportament adecvat într-o situaţie particulară; iv) competenţe etice care 
presupun demonstrarea anumitor valori personale şi profesionale3. 
 
Calificare4 – Este dobândită atunci când un organism abilitat constată că nivelul de 
învăţare la care a ajuns o persoană a atins un anumit standard al capacităţilor de 
cunoaştere, deprinderilor şi competenţelor generale. Standardul rezultatelor învăţării este 
confirmat prin intermediul unui proces de evaluare sau prin finalizarea cu succes a unui 
program de studiu. Învăţarea şi evaluarea în vederea obţinerii unei calificări se pot realiza 
printr-un program de studiu şi/sau prin experienţa la locul de muncă. O calificare conferă 
recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru 
educaţia şi formarea profesională continuă. O calificare conferă un drept legal de a 
practica o ocupaţie/meserie/profesie5. 
 
Cadrul naţional al calificărilor – Este un instrument pentru dezvoltarea şi clasificarea 
calificărilor în concordanţă cu un set de criterii specifice nivelurilor de învăţare dobândite. 
Cadrul calificărilor cuprinde toate rezultatele învăţării independent de rutele de învăţare. 
Cadrul Naţional al Calificărilor din România creează premizele pentru îmbunătăţirea 
calităţii, accesibilităţii, a legăturilor şi recunoaşterii calificărilor pe piaţa muncii, în România 
şi la nivel internaţional6. 
 
Pentru asigurarea relevanţei calificărilor, este de dorit ca acestea să fie dezvoltate pe baza 
analizelor ocupaţionale, al căror rezultat sunt standardele ocupaţionale. Standardele 
ocupaţionale sunt realizate de specialişti cu experienţă de muncă şi validate de Comitetele 
sectoriale sau, dacă nu sunt constituite comitetele sectoriale, de reprezentanţii federaţiilor 
patronale şi sindicale, asociaţiilor profesionale, autorităţilor care reglementează practicarea 
ocupaţiilor.  
 
Analiza ocupaţională evidenţiază activităţile, rezultatele acestora, reperele calitative 
asociate rezultatelor, contextele în care se pot desfăşura activităţile, cunoştinţele, 
deprinderile şi atitudinile necesare realizării cu succes a activităţilor presupuse de 
ocupaţie, precum şi gradul de complexitate, autonomie şi responsabilitate în practicarea 
unei ocupaţii, ceea ce permite încadrarea acesteia într-un anumit nivel de referinţă al 
Cadrului Naţional al Calificărilor. Pe baza informaţiilor rezultate din analiza ocupaţională, 
se definesc unităţile de competenţă specifice ocupaţiei. 
 
Unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sunt incluse în standardul ocupaţional. 
Fiecare unitate de competenţă este descrisă prin: 

  titlul unităţii de competenţă (activităţi majore care conduc la un rezultat evaluabil); 
                                                 
3 Idem 1 
4 Calificarea profesională este un ansamblu de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care permit unei persoane să desfăşoare 
o activitate profesională într-un anumit domeniu (în conformitate cu terminologia SR 13405)- definiţie preluată în 
documentele programului Phare TVET. 
5 Idem 1 
6 Idem 1 
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  elementele de competenţă specifice unităţii de competenţă: activităţile care 
trebuiesc realizate pentru a îndeplini activitatea enunţată de titlul unităţii;  

  criteriile de realizare: repere calitative asociate îndeplinirii cu succes a activităţilor 
descrise în elementul de competenţă sau rezultatului acestor activităţi; 

  gama de variabile :totalitatea contextelor şi condiţiilor în care pot avea loc activităţile 
descrise în unitatea de competenţă; 

  ghidul pentru evaluare: informaţii generale privind dovezile necesare pentru 
demonstrarea competenţei descrise în unitatea de competenţă (cunoştinţe 
teoretice, modul de îndeplinire a activităţilor din unitatea de competenţă). 

 
Unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii se grupează astfel: 

1. unităţi de competenţă fundamentale (cheie) care se referă la competenţe 
transferabile;  

2. unităţi de competenţă generale pe domeniu care se referă la competenţe comune 
tuturor ocupaţiilor dintr-un domeniu de activitate; 

3. unităţi de competenţă specifice unei ocupaţii care sunt specifice fiecărei ocupaţii ăn 
parte. 

 
Prin agregarea unităţilor de competenţă specifice mai multor ocupaţii ale unui sector 
economic sau ale unor sectoare economice conexe, se obţine o calificare descrisă prin 
unităţi de competenţe. 
 
Formarea profesională bazată pe calificări are avantajul asigurării unor competenţe care 
să răspundă mai bine cerinţelor dinamice ale pieţei muncii şi permite o mai mare 
flexibilitate a persoanelor pe această piaţă. 
 
Unităţile de competenţe specifice unei calificări sunt incluse în standardul de pregătire 
profesională. Fiecare unitate de competenţe este descrisă prin: 

  titlul unităţii de competenţe;  
  competenţele specifice unităţii de competenţe: un set coerent de rezultate ale 

învăţării; Competenţele din standardele de pregătire profesională, asociate 
rezultatelor învăţării sunt grupate în cunoştinţe, deprinderi şi competenţe generale 
exprimate ca rezultate personale şi profesionale. 

  criterii de performanţă: descrierea elementelor semnificative ale rezultatelor de 
succes, descriere formulată printr-o propoziţie de evaluare, care permite efectuarea 
unei aprecieri în ceea ce priveşte realizarea sau nerealizarea de către elevi/cursanţi 
a competenţei; 

  precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă (condiţii de aplicabilitate): 
specificaţii privind diferitele situaţii şi contexte în care vor fi aplicate criteriile de 
performanţă;   

  probe de evaluare; precizare privind tipul de probe necesare pentru a demonstra 
îndeplinirea competenţei; 

  nivel: o unitate de competenţă poate avea unul dintre actualele cinci niveluri: Unu, 
Doi, Trei, Patru sau Cinci; 

  număr credite: 1 credit este acordat pentru competenţe care, pe baza experienţei, 
pot fi dobândite de către cea-cel care învaţă în cadrul a 60 ore de învăţare; o unitate 
de competenţe poate avea între 0,5 şi 2 credite. 
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Fiecărui calificări îi sunt asociate : 

1. unităţi de competenţe cheie; 
2. unităţi de competenţe tehnice generale;  
3. unităţi de competenţe specializate. 

 
Unităţile de competenţe cheie se referă la competenţe transferabile, pentru a sprijini 
integrarea pe piaţa forţei de muncă, precum şi includerea socială; ele sunt comune tuturor 
calificărilor specifice unui nivel de calificare. 
 
Unităţile de competenţe tehnice generale au în vedere competenţele care vizează 
cunoştinţe privind principiile şi contextul precum şi practicile uzuale care se află la baza 
mai multor calificări. 
 
Unităţile de competenţe tehnice specializate cuprind competenţele specifice legate de 
calificarea respectivă. 
 
Elaborarea/revizuirea standardelor de pregătire profesională se realizează la iniţiativa 
comitetelor sectoriale şi la propunerea angajatorilor, a furnizorilor de formare profesională 
(sistemul formal de educaţie şi formare profesională sau furnizori privaţi de formare 
profesională continuă) sau a structurilor tripartite din domeniul ocupării şi formării 
profesionale, de către specialişti cu experienţă de muncă în domeniu.  
 
Calificările, odată elaborate, trebuie să fie validate, ceea ce presupune să fie confirmate 
de către factori externi recunoscuţi oficial şi, mai important, să fie acceptate în practică de 
către angajatori.  
 
Validarea este procesul prin care se confirmă activităţile derulate pentru identificarea 
nevoilor de calificare şi anume faptul că o calificare este necesară pentru ocupaţiile 
respective. Deci, principalul rol al validării ar trebui să fie confirmarea faptului că procesul 
de elaborare sau revizuire a calificării a avut la bază nevoi identificate pe piaţa muncii şi că 
standardele au fost dezvoltate în concordanţă cu aceste nevoi. 
 
Validarea calificărilor pentru actualele niveluri 1, 2 şi 3 este un proces transparent. aflat în 
responsabilitatea Comitetele sectoriale coordonate de CNFPA, în calitatea acestuia de 
Autoritate Naţională a Calificărilor. Până la constituirea tuturor Comitetelor sectoriale 
validarea este efectuată de Comisii de validare constituite din reprezentanţi ai partenerilor 
sociali şi ai furnizorilor de formare profesională. Acestea au fost constituite cu consultarea 
partenerilor sociali şi aprobate prin OMEdC nr. 4458 din 4 iulie 2005. 
 
Validarea unei calificări se face pentru o perioadă definită.  
 
Comitetele sectoriale stabilesc dacă validarea se face de întregul comitet sau de o parte 
reprezentativă a acestuia.   
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Criteriile pentru validare au în vedere: 
a) dacă există nevoi reale pentru a defini o nouă calificare sau dacă există nevoi 

reale pentru actualizarea unei calificări prin adăugarea a noi competenţe sau 
înlocuirea, respectiv modificarea unor competenţe anterior validate; 

b) dacă s-au utilizat metode adecvate pentru a asigura corelarea standardelor de 
pregătire profesională cu cerinţele pieţei muncii; 

c) dacă Titlul propus şi Nivelul stabilit exprimă corect nivelul de competenţe şi statutul 
profesional al absolvenţilor/candidaţilor; 

d) dacă sunt cuprinse toate activităţile specifice calificării, dacă criteriile de 
performanţă sunt corect definite, dacă sunt descrise toate condiţiile de 
aplicabilitate în care vor fi aplicate criteriile de performanţă; 

e) dacă dobândirea calificării va permite accesul la oricare alte niveluri superioare ale 
calificării respective; 

f) dacă nu există obstacole nerezonabile în calea obţinerii calificării; 
g) dacă probele de evaluare sunt credibile pentru domeniul profesional respectiv. 

 
Aceste criterii sunt incluse într-un ghid de validare. 
 
Dezvoltările ulterioare ale Cadrului Naţional al Calificărilor vor urmări corelarea acestuia cu 
Cadrul European al Calificărilor. 
 
Baza metodologică necesară pentru dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor va fi 
elaborată prin Proiectul Phare 2004 – 2006 „Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Calificări”, valorificându-se rezultatele unor proiecte anterioare. 
 
Calificările dezvoltate şi validate la nivel sectorial vor fi înregistrate în Registrul Naţional al 
Calificărilor Profesionale. 
 
Crearea Cadrul Naţional al Calificărilor presupune o cooperare voluntară şi fermă între 
partenerii implicaţi în educaţie, formare şi învăţare la toate nivelurile decizionale care 
trebuie să se bazeze pe un set comun de principii şi proceduri.  
 
Principiile şi procedurile comune pot fi dezvoltate la nivel sectorial, preuniversitar/ 
universitar, formal/non-formal/informal, dar toate trebuie să acorde o atenţie deosebită  
asigurării calităţii, validării învăţării non-formale şi informale, orientării şi consilierii precum 
şi promovării competenţelor cheie. 
 
 



 

 
SECTOARELE DE ACTIVITATE 

aprobate în şedinţa CNFPA din 8.07.2004 
 
 

1. Agricultură, piscicultură, pescuit, economia vânatului 

2. Protecţia mediului 

3. Geologie, industrie extractivă, energetică 
4. Chimie, petrochimie 

5. Electrotehnică, automatică, electronică, informatică/tehnologia informaţiei 

6. Metalurgie feroasă şi neferoasă, produse refractare 

7. Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură 

8. Silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului, celuloză şi hârtie 

9. Materiale de construcţii, industria cimentului, industria sticlei şi a ceramicii fine 

10. Construcţii 

11. Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 

12. Industria textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte 

13. Transporturi 

14. Poştă şi telecomunicaţii 

15. Mass-media, edituri şi tipografie 

16. Comerţ 

17. Activităţi financiare, bancare, de asigurări 

18. Administraţie şi servicii publice 

19. Turism, hoteluri, restaurante 

20. Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, cultură, sport 

21. Sănătate, igienă, servicii sociale 

22. Artizanat şi meşteşuguri tradiţionale 

23. Alte industrii şi servicii 
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