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ANEXA 4 

 

RAPORT DE VALIDARE 

INSTRUMENT DE EVALUARE PE BAZĂ DE REZULTATE ALE 

ÎNVĂȚĂRII 

Subsemnatul ____________________________________________________________, în 

calitate de expert verificare și validare instrumente de evaluare – specialist din domeniul piața 

muncii 1 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin 

sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872, derulat de 

către Autoritatea Națională pentru Calificări în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale – activitatea A4 - Standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale 

dobândite în alte contexte decât cel formal, 

Subsemnatul ____________________________________________________________, în 

calitate de expert verificare și validare instrumente de evaluare – specialist din domeniul piața 

muncii 2 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin 

sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872, derulat de 

către Autoritatea Națională pentru Calificări în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale – activitatea A4 - Standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale 

dobândite în alte contexte decât cel formal, 

ȘI 

Subsemnatul ____________________________________________________________, în 

calitate de expert verificare și validare instrumente de evaluare – specialist din domeniul educație 

și formare profesională în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS 

prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872, derulat 

de către Autoritatea Națională pentru Calificări în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale – activitatea A4 - Standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale 

dobândite în alte contexte decât cel formal 

 

În urma proceselor de testare în teren, respectiv în urma actualizărilor 

efectuate conform recomandărilor transmise echipei de experți de elaborare 

instrumente de evaluare prin Raportul de evaluare din  data ......................, 

  

VALIDĂM pentru ocupația _______________________________ cod COR 

_______ 

următoarele instrumente de evaluare a competențelor profesionale pe bază de 

rezultate ale învățării: 
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TEST SCRIS 

 

 

 

OBSERVARE ÎN CONDIȚII REALE DE MUNCĂ  

 

 

 

SIMULARE  

 

 

 

 

 

Asumat de echipa de verificare și validare instrumente de evaluare pe bază de 

rezultate ale învățării pentru ocupația_______________________________________, cod 

COR ______________: 

 

Nume și prenume Data: Semnătura: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


