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Context:
Metodologia reglementează cadrul legal pentru alocarea și descrierea nivelurilor de calificare
pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul Național al Calificărilor.

Aceasta se aplică în cazul în care se dorește alocarea și descrierea unui nivel de calificare pentru
o calificare nouă sau revizuirea nivelului de calificare al unei calificări existente, în următoarele
situații:

a) calificării respective îi corespunde cel puțin o ocupație din Clasificarea Ocupațiilor din România și există
documentație aferentă de introducere a ocupației;

b) calificării respective îi corespunde cel puțin o ocupație din Clasificarea Ocupațiilor din România și documentația
aferentă de introducere a ocupației nu există sau este incompletă;

În cazul în care se impune revizuirea nivelului de calificare pentru o ocupație existentă în
Clasificarea Ocupațiilor din România, se inițiază și procedura de mutare în altă grupă de bază
conform cerințelor pieței muncii, respectând prevederile ordinului comun al ministrului muncii și
solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr.270/273/2002;

Metodologia va fi reglementată prin Ordin de ministru în cursul acestui an;



Alocarea nivelului de calificare

Alocarea nivelurilor de calificare se face de către utilizatorii interesați prin intermediul descriptorilor de 
nivel prevăzuți în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al 
Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, după următoarele criterii:

a) cunoștințe;

b) abilități cognitive;

c) aptitudini/abilități/competențe; 

d) responsabilitate și autonomie.

Totodată un criteriu fundamental de stabilire al nivelului de calificare este scala Dreyfus



Detalierea descriptorilor 



Transpunerea descriptorilor

Cunoștințe
 
Criteriul cunoștințe 

Cunoștințe 

Cunoștințe 
faptice1 

Cunoștințe 
conceptuale2 

Cunoștințe 
procedurale3 

Cunoștințe 
metacognitive4 

5 

 Utilizează cunoștințe generale teoretice și 
practice care sunt adesea specializate în 
cadrul unui domeniu și arată cunoașterea 
limitelor bazei de cunoștințe 

 X   

4 
 Utilizează o gamă largă de cunoștințe 

practice și teoretice specifice domeniului 
 X   

3 
 Aplică cunoștințe despre un domeniu care 

include procese, tehnici, materiale, 
instrumente și unele idei teoretice  

X    

2 
 Își amintește și înțelege cunoștințe de bază 

dintru-un domeniu, gama de cunoștințe se 
limitează la fapte și idei principale 

X    

1  Își amintește cunoștințe generale de bază X    

 



Transpunerea descriptorilor

Abilități cognitive



Transpunerea descriptorilor

Aptitudini/abilități/competențe



Transpunerea descriptorilor

Autonomie și responsabilitate – Utilizarea nivelurilor Dreyfus



Procesul de alocare atunci când există documentația aferentă ocupației 
din COR
a) completarea Fișei ocupației cu datele preluate din memoriul justificativ al ocupației din Clasificarea Ocupațiilor din 
România, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la metodologie; 

b) descrierea descriptorilor de nivel și compararea lor cu cei stabiliți pe nivele de calificare prevăzuți în anexa nr. 2 la 
metodologie;

c) înaintarea către Comitetul Sectorial de care aparține calificarea a unei propuneri de nivel de calificare;

d) avizarea nivelului de calificare de către Comitetul Sectorial;

e) aprobarea nivelului de calificare de către Comisie;

f) formularea propunerii de revizuire, după caz, a Clasificării Ocupațiilor din România;

g) menționarea nivelului de calificare în Registrul Național al Calificărilor Profesionale de către Autoritatea Națională 
pentru Calificări, conform reglementărilor în vigoare.



Procesul de alocare atunci când NU există documentația aferentă 
ocupației din COR
a) stabilirea denumirii calificării;

b) descrierea activităților, atribuțiilor și sarcinilor;

c) descrierea cunoștințelor, aptitudinilor, responsabilității și a autonomiei;

d) identificarea resurselor externe, a echipamentelor și uneltelor necesare;

e) descrierea condițiilor de muncă, a cerințelor atașate și a riscurilor asociate;

f) completarea fișei ocupației cu cerințele prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie;

g) descrierea descriptorilor de nivel și compararea lor cu cei stabiliți pe nivele de calificare prevăzuți în anexa nr. 2 la 
metodologie;

h) înaintarea către Comitetul Sectorial de care aparține calificarea a unei propuneri de nivelul de calificare;

i) avizarea nivelului de calificare de către Comitetul sectorial;

j) aprobarea nivelului de calificare de către Comisie;

k) menționarea nivelului de calificare în Registrul Național al Calificărilor Profesionale de către Autoritatea Națională 
pentru Calificări, conform reglementărilor în vigoare.



Descrierea nivelului 1 de calificare conform Anexei la Metodologie



Descrierea nivelului 2 de calificare conform Anexei la Metodologie



Descrierea nivelului 3 de calificare conform Anexei la Metodologie



Descrierea nivelului 4 de calificare conform Anexei la Metodologie



Descrierea nivelului 5 de calificare conform Anexei la Metodologie
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