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Evaluarea competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformale și 

informale – CONTEXT ACTUAL

Comisia Europeană - Cadrul European al Calificărilor - Aniversarea a 10 ani -2018:

”Calificările exprimă ceea ce oamenii știu, înțeleg și pot face. Pot lua forme diferite, cum ar fi o diplomă (universitară) sau un

certificat (de competențe). Transparența în ceea ce privește ceea ce oamenii au învățat efectiv pentru a obține o calificare

(„rezultatele învățării”) este un factor cheie pentru asigurarea că cetățenii, angajatorii și furnizori de educație și formare acordă

calificărilor valoarea adecvată din punct de vedere economic, social și academic. Cadrul European al Calificărilor pentru

învățarea pe tot parcursul vieții (CEC) are ca scop îmbunătățirea transparenței, comparabilității și portabilității calificărilor”.

Centrul European pentru Dezvoltarea Educației și Formării Profesionale (CEDEFOP) -2020:

” Rezultatele învățării sunt pentru proiectarea și compararea calificărilor. Rezultatele învățării sunt critice în clarificarea

scopului și orientării calificărilor precum și în promovarea abordării educației și formării orientate spre student....”.



PRINCIPII DE ASIGURARE a calității pentru calificările care fac parte din Cadrul național al calificărilor

Procesul de asigurare a calității calificărilor TREBUIE:

1. să vizeze conceperea calificărilor, precum și aplicarea abordării bazate pe rezultatele învățării;

2. să asigure o evaluare valabilă și fiabilă în conformitate cu standardele transparente convenite, bazate pe rezultatele învățării, precum și să

vizeze procesul de certificare;

3. să cuprindă mecanisme de feedback și proceduri pentru o îmbunătățire continuă;

4. să implice toate părțile interesate relevante în toate etapele procesului;

5. să fie compus din metode de evaluare consecvente, care să asocieze autoevaluarea cu revizuirea externă;

6. să facă parte integrantă din gestiunea internă, inclusiv activitățile subcontractate, a organismelor care eliberează calificări cu nivel CEC;

7. să se bazeze pe obiective, standarde și orientări clare și măsurabile;

8. să fie susținut cu resurse adecvate;

9. să includă o revizuire periodică a organismelor sau agențiilor de monitorizare externă existente care desfășoară activități de asigurare a 

calității;

10. să includă accesul electronic la rezultatele evaluării.



Evaluarea competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformale și 

informale – CONTEXT ACTUAL

„Validarea învățării nonformale și informale“- procesul de confirmare de către o autoritate competentă a faptului că o

persoană a dobândit, în contexte de învățare nonformală și informală, rezultate ale învățării măsurate prin raportarea la un

standard relevant, proces care constă în următoarele patru etape distincte:

1. identificarea, prin dialog, a experiențelor specifice ale unei persoane,

2. documentarea pentru a face vizibile experiențele persoanei,

3. o evaluare formală a acestor experiențe

4. o certificare a rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parțială sau completă.

Anexa 3 la HG nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare



Evaluarea competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformale și informale –

CONTEXT ACTUAL
➢ Proces de evaluare și certificare



Evaluarea competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformale și informale –

CONTEXT ACTUAL
➢ Proces de evaluare și certificare

Medii statistice pentru perioada 2016-2021:

Număr de centre de evaluare și certificare 

autorizate: 

30

Număr de autorizații emise: 120

Număr certificate de competențe profesionale 

emise:

8.000 anual

Numărul de ocupații/calificări autorizate: 60 ocupații/calificări unice



Evaluarea competențelor profesionale 

obținute în contexte de învățare nonformale 

și informale pe bază de rezultate ale 

învățării: standardizare și digitalizare –

PERSPECTIVA VIITORULUI



Evaluarea competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformale și 

informale pe bază de rezultate ale învățării: standardizare și digitalizare –

PERSPECTIVA VIITORULUI

Standardizarea procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele

formale, pe bază de rezultate ale învățării, presupune dezvoltarea unei platforme on-line ce va conține un ”depozit” de

instrumente de evaluare dezvoltate atât pentru componenta teoretică, cât și pentru componenta practică.



- continuare-

Instrumentul on-line de evaluare va avea în vedere distribuirea aleatorie de întrebări pentru proba teoretică, având facilități de

permutare (amestecare) a întrebarilor în cadrul chestionarelor, conform practicilor naționale și internaționale de evaluare

pentru certificări recunoscute internațional.

Instrumentul de evaluare on-line va avea în vedere cel puțin următoarele facilități:

✓ Actualizarea și completarea instrumentelor de evaluare existente (conținut și formă);

✓ Posibilitatea de setare timpi de evaluare pe ocupații;

✓ Posibilitatea de a adăuga facil noi ocupații și instrumente de evaluare asociate acestora;

✓ Calcul automat pentru rezultatele evaluărilor;

✓ Acces securizat al centrelor de evaluare la sesiuni de evaluare;

✓ Generare raport proces de evaluare și certificare per candidat;

✓ Generare ”supliment descriptiv al rezultatelor învățării” asociate competențelor evaluate și certificate;

✓ Inter-operabilitate cu bazele de date deja existente la nivelul ANC-CNA: Registrul național al centrelor de evaluare și

certificare autorizate, Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și

evaluatorilor externi, Registrul național al absolvenților.



ETAPĂ STADIU Observații

Elaborare draft Ghid de scriere a instrumentelor standardizate de evaluare pe bază de rezultate ale învățării. REALIZAT 2020

Elaborarea formei finale a Ghidului de scriere a instrumentelor standardizate de evaluare pe bază de rezultate

ale învățării.

REALIZAT Februarie 2021

Contractare experți (specialiști din educație și din piața muncii, raport 1 - 2) – 8 ocupații* REALIZAT Aprilie – Iulie 2021

Organizarea de workshop-uri de lucru pentru experții contractați în elaborarea instrumentelor standardizate de

evaluare – SERIA 1

REALIZAT Iulie - Decembrie 2021

Elaborarea draft-uri instrumente de evaluare pe baza de rezultate ale învățării – 8 ocupații REALIZAT Decembrie 2021

Verificarea și validarea instrumentelor de evaluare pe bază de rezultate ale învățării - revizuire, dacă este

necesar – 8 ocupații.

REALIZAT Martie 2022

Încărcarea în platformă a instrumentelor de evaluare pe bază de rezultate ale învățării și pilotare. ÎN PROGRES Aprilie 2022

Contractare experți (specialiști din educație și din piața muncii, raport 1 - 2) – 13 ocupații** - SERIA 2 ÎN PROGRES Aprilie 2022

Contractare experți (specialiști din educație și din piața muncii, raport 1 - 2) – 9 ocupații – SERIA 3 ÎN PROGRES Aprilie - Mai 2022

Organizarea de workshop-uri de lucru pentru experții contractați în elaborarea instrumentelor standardizate de

evaluare – SERIA 2 și SERIA 3

ÎN PROGRES Aprilie 2022

Elaborarea draft-uri instrumente de evaluare pe baza de rezultate ale învățării

13 ocupații, SERIA 2 + 9 ocupații, SERIA 3

ÎN PROGRES Aprilie - Septembrie 

2022

Verificarea și validarea instrumentelor de evaluare pe bază de rezultate ale învățării - revizuire, dacă este

necesar – 22 ocupații

ÎN PROGRES Decembrie 2022



SERIA 1

1. ”FRIZER” - cod COR 514102, Nivel 2 CNC

2. ”COAFOR” - cod COR 514101, Nivel 3 CNC

3. ”ADMINISTRATOR DE CONDOMINII” - cod COR 515303, Nivel 3 CNC

4. ” PEDICHIURIST” - cod COR 514203, Nivel 2 CNC

5. ”MANICHIURIST” - cod COR 514202, Nivel 2 CNC

6. ” OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE” - cod COR 962205, NIVEL 1 CNC

7. ”AJUTOR BUCĂTAR„ – cod COR cod COR 941101, Nivel 1 CNC

8. ”ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI” - cod COR 931202, Nivel 1 CNC



SERIA 2

1. ” FEMEIE DE SERVICIU ” - Nivel 1 CNC

2. ” LUCRĂTOR UTILAJE SPECIALIZATE PENTRU SALUBRIZARE” - Nivel 1 CNC

3. ” LUCRĂTOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE” - Nivel 1 CNC

4. ” LUCRĂTOR COMERCIAL” - Nivel 3 CNC

5. ” OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE ” - Nivel 2 CNC

6. ” BRUTAR” - NIVEL 2 CNC

7. ”PATISER„ – Nivel 2 CNC

8. ”MACHIOR” - Nivel 2 CNC

9. ”LUCRĂTOR CALIFICAT ÎN CULTURI DE CÂMP ȘI LEGUMICULTURĂ ” - NIVEL 2 CNC

10. ”LUCRĂTOR CALIFICAT ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR” - NIVEL 2 CNC

11. ”POMICULTOR” - NIVEL 2 CNC

12. ”FLORICULTOR” - NIVEL 2 CNC

13. ”AGRICULTOR ÎN CULTURI VEGETALE ȘI CRESCĂTOR DE ANIMALE” - NIVEL 3 CNC



SERIA 3

1. ” COFETAR” - Nivel 2 CNC

2. ” DECORATOR PRODUSE COFETĂRIE” - Nivel 3 CNC

3. ” .................................” - Nivel 1 - 3 CNC

4. ” .................................” - Nivel 1 - 3 CNC

5. ” .................................” - Nivel 1 - 3 CNC

6. ” .................................” - Nivel 1 - 3 CNC

7. ” .................................” - Nivel 1 - 3 CNC

8. ” .................................” - Nivel 1 - 3 CNC

9. ” .................................” - Nivel 1 - 3 CNC



Rezultatele învățării – DE CE?

La nivel național, Legea educației naționale nr. 1/2011, definește:

Rezultatele învățării reprezintă ceea ce o persoană înțelege, cunoaște și este capabilă să facă la finalizarea unui proces de

învățare. Rezultatele învățării se exprimă prin cunoștințe, abilități (a se citi aptitudini, în contextul actual) și competențe

dobândite pe parcursul diferitelor experiențe de învățare formală, nonformală și informală.

Descriere rezultatelor învățării conform descriptorilor de nivel în contextul cadrului național al calificărilor și/sau al standardelor

ocupaționale reprezintă de fapt, declarații și expresii de intenții; aceste descrieri nu sunt rezultate ale învățării, dar reprezintă

ținta finală, așteptată.

Astfel, pentru ca rezultatele învățării să își poată atinge scopul, ele au nevoie în procesul de identificare și scriere de dialog

continuu între rezultatele intenționate (competențe așteptate de piața muncii) și rezultatele efective (rezultatele învățării

livrate de sistemul EFP).



- continuare –



- continuare –

DE CE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII?

Abordarea evaluării competențelor profesionale bazată pe rezultate ale învățării aduce:

➢ Claritate competenței evaluate;

➢ Precizie în ”traducerea” competenței evaluate;

➢ Transparență

➢ Coerență

➢ Grad de încredere crescut în procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale

➢ Nivel de flexibilitate ridicat, adaptabil specificului evaluării unor rezultate obținute în diverse/variate moduri și medii de

învățare și unor tipologii diferite ale candidatului

➢ Centrare pe candidat, înțeles ca sumă a experiențelor sale de învățare anterioare, independente de un proces de predare-

învățare clasic.



- continuare –

Impact preconizat al utilizării evaluării competențelor pe bază de RI – beneficii

Un certificat obținut prin evaluare de competențe profesionale obținute nonformal/informal, într-un 

centru de evaluare și certificare autorizat, poate fi înțeles (”tradus”) în același limbaj al unui 

certificat obținut prin sistemul formal RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA CERTIFICATULUI 

DE COMPETENȚE PROFESIONALE



Competențe VS rezultatele învățării

Diagrama de proces prezentată mai jos redă grafic tranziția de la ocupație la rezultatele învățării, la instrumente de evaluare

și în final, la certificarea competențelor și RI asociate.

DIAGRAMĂ DE PROCES



Cum ”construim” rezultatele învățării 

asociate unei competențe?

A, B, C implică obligatoriu dialogul 

structurat și aplicat al celor 2 specialiști din 

piața muncii (domeniul ocupației în analiză) 

și al specialistului din segmentul de 

educaței și formare profesională, pornind 

de la standardul ocupațional aferent 

ocupației. 



CE AM REALIZAT PÂNĂ ACUM ?

Rezultate ale activității A4 - în exemple



Anexa 1 la Procedura de lucru



Anexa 2 la Procedura de lucru



Anexa 2 la Procedura de lucru



Anexa 2 la Procedura de lucru



Anexele 3 & 4 la Procedura de lucru
FIȘA”REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII” 

corelat cu Fișa de asociere instrumente de evaluare





Timpii vor fi 
ajustați 
conform 
datelor 

colectate în 
urma  etapei 
de validare
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