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Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări
Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)
Phare 2006 EuropeAid

M3: Metodologia de verificare şi validare a analizelor
ocupaţionale, standardelor ocupaţionale şi calificărilor
profesionale
Preambul
România a adoptat utilizarea standardelor ocupaţionale în a doua jumătate a anilor ’90, ca
mecanism de cooperare între furnizorii de formare profesională şi angajatori, pentru ca
educaţia şi formarea profesională să răspundă cerinţelor pieţei muncii.
În anul 1994 a fost înfiinţat Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA), care
a dezvoltat metodologia de elaborare, validare şi aprobare a standardelor ocupaţionale în
concordanţă cu evoluţiile europene în domeniu. Pe baza acestei metodologii, au fost aprobate
standarde ocupaţionale din diferite domenii de activitate, ca referenţial pentru dezvoltarea de
programe de formare profesională care să răspundă cerinţelor pieţei muncii.
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) a preluat atribuţiile COSA în
anul 2003 şi în baza Acordului Tripartit, semnat în 2005, îndeplineşte rolul de Autoritate
Naţională a Calificărilor (ANC).
În conformitate cu legislaţia în vigoare din Romania, standardele ocupaţionale şi calificările
profesionale pot fi elaborate de către asociaţii profesionale, organizaţii patronale sau sindicale,
companii, furnizori de formare profesională etc., cu respectarea prevederilor metodologiei
CNFPA.
Decizia de a se adopta în România principiile Cadrului European al Calificărilor (EQF), este
considerată o motivaţie importantă în vederea îmbunătăţirii cadrului metodologic pentru
dezvoltarea şi revizuirea calificărilor profesionale, ca parte integrantă a creării Cadrului
Naţional al Calificărilor. Această metodologie de verificare şi validare a analizei ocupaţionale,
a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale este o parte integrantă a acestui cadru.
Metodologiile sunt însoţite de ghiduri care includ exemple concrete elaborate în cadrul acestui
proiect, pentru aplicarea lor de către experţi.
Dezvoltarea unui Cadru Naţional al Calificărilor în România creează premisele pentru
îmbunătăţirea calităţii, accesibilităţii şi recunoaşterii calificărilor pe piaţa muncii.
În cadrul proiectului Phare 2004 „Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări”, al cărui
beneficiar este CNFPA, în calitatea sa de Autoritate Naţională pentru Calificări (ANC), a fost
elaborat cadrul metodologic pentru elaborarea şi revizuirea calificărilor. În cadrul proiectelor
Phare 2004-2005 s-a realizat implementarea cadrului metodologic, prin dezvoltarea
standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale corespunzătoare, cu implicarea
Comitetelor Sectoriale din 14 sectoare economice. Verificarea şi validarea standardelor
ocupaţionale şi a calificărilor profesionale elaborate poate fi realizată numai de către
organizaţii abilitate din domeniu (comitete sectoriale, ministere, autorităţi de reglementare).
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Introducere
Cele trei metodologii CNFPA sunt:
M1: Metodologia pentru analiza ocupaţională;
M2: Metodologia pentru elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor
profesionale;
M3: Metodologia de verificare şi validare a analizei ocupaţionale, standardelor
ocupaţionale şi calificărilor profesionale.
Pe lângă acestea, sunt disponibile ghiduri de aplicare care conţin îndrumări privind modalitatea
de utilizare a metodologiilor.
Aplicarea acestei metodologii poate fi identificată în cadrul diagramei de proces prezentate pe
pagina următoare.
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Diagrama procesului de aplicare a metodologiilor

Analiza ocupationala
M1

Verificarea 1
Analiza ocupationala
M3

Validarea Comitetului sectorial
a analizei ocupationale
M3

Elaborarea de
Standarde ocupationale
M2

Verificarea 2
Standarde ocupationale
M3

Elaborarea de calificari
corespunzatoare
standardelor
ocupationale
M2

Verificarea 3
Calificari profesionale
M3

Verificarea metodologica
CNFPA
M3

Baza de date a
RNCP
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Introducere la procesul de verificare şi validare
Scopul verificării este de a confirma că analiza ocupaţională, standardele ocupaţionale şi
calificările profesionale se conformează cu specificaţiile formulate în metodologii şi ghiduri.
La nivelul comitetului sectorial se întreprind trei etape de verificare, pentru:
1. analiza ocupaţională;
2. standardele ocupaţionale;
3. calificările profesionale.
Validarea verifică adecvarea produselor la scopul urmărit.
Comisiile de validare sectorială întreprind două validări prin care se confirmă faptul că:
1. analiza ocupaţională este suficient de bine structurată şi include suficiente informaţii
care să permită elaborarea de standarde ocupaţionale;
2. standardele ocupaţionale şi calificările profesionale reflectă cu acurateţe rolurile
ocupaţionale şi nivelurile din cadrul unei arii ocupaţionale.
Verificarea şi validarea sunt întreprinse de către experţi desemnaţi în acest scop de către
Comitetul sectorial.
Comitetul sectorial este responsabil pentru conţinutul standardelor ocupaţionale şi a
calificărilor profesionale.
De asemenea se realizează o verificare metodologică de către CNFPA pentru a verifica dacă
metodologiile au fost respectate şi dacă informaţia este prezentată în formatul corect.
Verificarea sectorială 1 – analiza ocuaţională
Raportul de verificare a analizei ocupaţionale este prezentat în Anexa 1.
Această activitate se concentrează pe verificarea elaborării corecte şi complete a analizei
ocupaţionale.
Validarea sectorială a analizei ocupaţionale
Raportul de validare sectorială pentru analiza ocupaţională este prezentat în Anexa 2.
Validarea se concentrează pe următoarele aspecte:
• Analiza ocupaţională este corect elaborată;
• Analiza ocupaţională poate fi utilizată la elaborarea standardului ocupaţional pentru
respectiva arie ocupaţională.
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Verificarea sectorială 2 – standardele ocupaţionale
Raportul de verificare a standardelor ocupaţionale este prezentat în Anexa 3.
Verificarea se concentrează pe următoarele aspecte:
• Standardul ocupaţional se relaţionează cu analiza ocupaţională;
• Unităţile de competenţă conţin toate informaţiile;
• Standardul ocupaţional este prezentat în formatul corect.
Verificarea sectorială 3 – calificări profesionale
Raportul de verificare a calificărilor profesionale este prezentat în Anexa 4.
Verificarea se concentrează pe următoarele aspecte:
• Coperta calificării este redactată corect şi în formatul stabilit;
• Descrierea calificării este completă şi corect formulată, conform realităţilor de pe piaţa
muncii;
• Lista competenţelor este realizată adecvat cerinţelor pieţei muncii;
• Nivelul calificării este stabilit corect;
• Competenţele sunt redactate corect, în formatul stabilit;
• Cunoştinţele sunt precizate corect la fiecare competenţă;
• Deprinderile corespunzătoare fiecărei competenţe sunt formulate corect şi complet,
cuprinzând şi detalii referitoare la contexte;
• Metodele de evaluare recomandate sunt adecvate fiecărei competenţe.
Verificarea metodologică CNFPA
Raportul de verificare metodologică este prezentat în Anexa 5.
Scopul verificării metodologice este de a verifica faptul că experţii sectoriali şi-au îndeplinit
sarcinile în conformitate cu metodologiile şi că informaţiile prezentate sunt complete şi
respectă formatul solicitat.
Verificarea metodologică nu ia în considerare conţinutul tehnic; acesta se află în
responsabilitatea Comitetelor sectoriale.
Etapele verificării metodologice sunt următoarele:
• Recepţionarea întregii documentaţii;
• Verificarea calificǎrii;
• Verificarea standardului ocupaţional;
• Verificarea analizei ocupaţionale;
• Concluzii.
Verificarea metodologică poate conduce la trei rezultate potenţiale pentru fiecare calificare
profesională, standard ocupaţional şi analiză ocupaţională în parte. Aceste rezultate sunt:
• Nu sunt necesare schimbări înainte de trimiterea spre validare;
• Sunt necesare schimbări minore înainte de trimiterea spre validare;
• Este necesară înaintarea din nou spre verificare metodologică înainte ca materialele să
poată fi trimise spre validare.
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Validarea sectorială
Validarea sectorială reprezintă ultima ocazie pentru Comitetul sectorial de a se asigura că
standardele ocupaţionale şi calificările profesionale proprii sunt adecvate utilizării înainte de a
fi publicate pe Internet.
Comitetul sectorial este responsabil pentru conţinutul standardelor ocupaţionale şi a
calificărilor profesionale.
Raportul de validare sectorială este prezentat în Anexa 5.
Comisia de validare se concentrează pe următoarele aspecte:
• Standardul ocupaţional este corect elaborat.
• Calificările profesionale corespunzătoare standardului ocupaţional se conformează cu
cerinţele pieţei muncii.
Informaţii suplimentare
Informaţii suplimentare despre aplicarea acestei metodologii se regăsesc în materialul „Ghid de
aplicare a Metodologiilor M1, M2 şi M3”.
.
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Anexa 1
FORMULAR DE VERIFICARE A ANALIZEI OCUPAŢIONALE

Raportul de verificare sectorialǎ a analizei ocupaţionale
Această verificare se face în următoarele situaţii:
1
2
3

Analiza ocupaţională este elaborată pentru o arie ocupaţională nouă
Analiza ocupaţională este impusă de revizuirea unor calificări de pe piaţa muncii
Analiza ocupaţională este impusă de revizuirea unor funcţii majore

Sectorul
Denumirea analizei
ocupaţionale
Numele autorului (principal)
Numele verificatorului
Da/ Nu
1. Analiza ocupaţională este corect elaborată?
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acoperă întreaga arie ocupaţională?
A fost realizată de experţi în domeniu?
Au fost utilizate metode şi tehnici de colectare a informaţiilor diferite,
adecvate şi suficiente?
Sursele de colectare au fost alese conform cerinţelor metodologice?
Datele culese sunt corect structurate în formatul standard al analizei
ocupaţionale?
Funcţiile majore sunt exprimate prin verbe de acţiune substantivizate?
Activităţile specifice sunt adecvate funcţiei majore şi exprimate prin verbe
de acţiune la timpul prezent?
Rezultatul fiecărei activităţi specifice este corect formulat?
Etaloanele calitative ale rezultatului sunt corecte şi suficiente?
Sunt integrate cunoştinţe şi abilităţi practice adecvate fiecărei funcţii
majore ?
Nivelul de responsabilitate asociat funcţiei majore este corect?
Sunt menţionate diferite contexte de practicare, adecvate fiecărei funcţii
majore?

Da

Nu

Notǎ: în cazul în care răspunsul la una din întrebările de mai sus este negativ, trebuie completată o fişă de
feedback.

Semnătura verificatorului
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Fişă de feedback
Numele verificatorului
Sectorul
Denumirea analizei
ocupaţionale
Numele autorului (principal)
Feedback:

Notǎ: Utilizaţi pagini suplimentare dacǎ este necesar

Semnătura verificatorului
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Anexa 2

FORMULAR DE VALIDARE DE CĂTRE COMITETUL SECTORIAL A ANALIZEI
OCUPAŢIONALE

Raport de validare a analizei ocupaţionale

Această validare se face în următoarele situaţii:
1
Analiza ocupaţională este elaborată pentru o arie ocupaţională nouă
2
Analiza ocupaţională este impusă de revizuirea unor calificări de pe piaţa muncii
3
Analiza ocupaţională este impusă de revizuirea unor funcţii majore
Sectorul
Denumirea analizei
ocupaţionale
Numele autorului (principal)
Numele verificatorului
Preşedintele comisiei
de validare
Membrul 1
Membrul 2

Funcţia, locul de muncă, date de contact

Da/ Nu
1. Analiza ocupaţională este corect elaborată?
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Are relevanţă pentru aria ocupaţională?
Acoperă întreaga arie ocupaţională?
Realizatorii sunt experţi în domeniu?
Sursele de colectare a datelor sunt relevante?
Funcţiile majore sunt corespunzătoare ariei ocupaţionale?
Cunoştinţele şi abilităţile practice sunt adecvate funcţiilor majore ?
Nivelul de responsabilitate asociat funcţiei majore este corect specificat?
Activităţile prezentate în cadrul funcţiei majore au transferabilitate dintr-un
context de muncă în altul?
Contextele de practicare sunt suficiente pentru aria ocupaţională?

Da

2. Analiza ocupaţională poate fi utilizată la elaborarea standardului ocupaţional
pentru respectiva arie ocupaţională?

Nu

Da/ Nu

Notă:În cazul în care răspunsul la una din întrebările de mai sus este negativ, trebuie
completată o fişă de feedback.
Data:
Semnătura preşedintelui
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Anexa 2

Fişă de feedback
Sectorul
Denumirea analizei ocupaţionale
Numele autorului (principal)
Numele verificatorului
Comisia de validare
Preşedintele comisiei de
validare
Membrul 1
Membrul 2

Funcţia, locul de muncă date de contact

Feedback:

Notă: Utilizaţi pagini suplimentare dacă este necesar

Data:
Semnătura preşedintelui
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Anexa 3

FORMULAR DE VERIFICARE A STANDARDULUI OCUPAŢIONAL

Raport de verificare sectorialǎ a standardului ocupaţional

Aceastǎ verificare este corespunzătoare următoarei situaţii:
Standardul ocupaţional este nou
Standardul ocupaţional este revizuit
Una sau mai multe unităţi de competenţă au fost revizuite

Sector
Standard ocupaţional
Redactorul/redactorii
standardului:
Verificatorul standardului
1. Standardul ocupaţional se relaţionează cu analiza ocupaţională?

Da

Nu

Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:
1.1. Pe ansamblu, standardul ocupaţional acoperă toate funcţiile majore şi
activităţile specifice identificate în analiza ocupaţională
1.2. Criteriile de realizare asociate rezultatelor se relaţionează la rezultatele şi
etaloanele calitative asociate acestora, prezentate în analiza ocupaţională
1.3. Criteriile de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii se
relaţionează la activităţile specifice şi atitudinile prezentate în analiza ocupaţională
1.4. Contextul şi gama de variabile se relaţionează la informaţiile menţionate în
analiza ocupaţională
1.5. Cunoştinţele se regăsesc în cele precizate în analiza ocupaţională
2. Unităţile de competenţă conţin toate informaţiile?

Da

Da/Nu

Nu

Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:
2.1. Titlul unităţilor reflectă corespunzător conţinutul
2.2. Tipul unităţilor este clar definit (specifice, generale)
2.3. Elementele de competenţă sunt relevante pentru unitatea de competenţă
2.4. Elementele de competenţă sunt distincte în cadrul unei unităţi de competenţă
2.5. Elementele de competenţă sunt suficiente pentru a acoperi unitatea de
competenţă
2.6. Elementele de competenţă nu se repetă în cadrul altor unităţi de competenţă
2.7. Criteriile de realizare asociate rezultatelor activităţii corespund elementului de
competenţă
2.8. Criteriile de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii corespund
elementului de competenţă
2.9. Contextul se relaţionează la unitatea de competenţă
2.10. Cunoştinţele şi gama de variabile corespund tuturor elementelor de
competenţă din unitatea de competenţă
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3. Standardul ocupaţional este prezentat în formatul corect?

Da

Nu

Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:
3.1. Standardul ocupaţional este prezentat în formatul corect şi respectă cerinţele de
redactare (format Word, font Times New Roman 12, cu caractere româneşti)
3.2. Secţiunile generale sunt completate corect (coperta, descrierea, lista de unităţi
de competenţă, unităţile de competenţă)
3.3. În definirea unităţilor, elementelor şi criteriilor sunt utilizate verbe de acţiune
3.4. Standardul ocupaţional este scris într-un limbaj care poate fi uşor înţeles de
către persoanele care lucrează în cadrul ariei ocupaţionale respective
3.5. Fişierele electronice corespund în întregime cu versiunile tipărite
3.6. Fiecare unitate este prezentată electronic, în fişiere separate

Da/Nu

NOTĂ: În cazul în care răspunsul la una din întrebările de mai sus este negativ, trebuie
completată o fişă de feedback. Iniţiatorul îşi va însuşi observaţiile din fişa de feedback, va
opera modificările respective şi va retransmite spre verificare documentul. Procesul se
consideră încheiat când nu va mai exista o fişă de feedback.
Feedback:

Data:
Numele verificatorului

M3 2006
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Anexa 4

FORMULAR DE VERIFICARE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE

Raport de verificare sectorială a calificărilor profesionale

Denumirea standardului
ocupaţional
Sectorul

Calificarea 1 (Q1)
Cod calificare
Calificarea 2 (Q2)
Cod calificare
Calificarea 3 (Q3)
Cod calificare
Calificarea 4 (Q4)
Cod calificare
Calificarea 5 (Q5)
Cod calificare
Notă: dacă au fost definite mai multe calificări profesionale, adăugaţi o pagină
suplimentară şi completaţi-o în mod similar
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Completaţi tabelul pentru fiecare calificare profesională răspunzând cu da/nu
Q1
Q2
Q3
Q4
1
Coperta calificării este redactată corect şi în
formatul stabilit
2
Descrierea calificării este completă şi
corect formulată, conform realităţii de pe
piaţa muncii
3
Lista competenţelor este realizată adecvat
cerinţelor pieţei muncii
4
Nivelul calificării este stabilit corect
5
Competenţele sunt redactate corect, în
formatul stabilit
6
Cunoştinţele sunt precizate corect la fiecare
competenţă
7
Deprinderile
corespunzătoare
fiecărei
competenţe sunt formulate corect şi
complet, cuprinzând şi detalii referitoare la
contexte
8
Metodele de evaluare recomandate sunt
adecvate fiecărei competenţe

Q5

Notă: Dacă la cel puţin una dintre întrebări răspunsul este „nu”, se completează o fişă de
feedback.

Numele verificatorului

Data

Raportul 1, 2, 3,…

Semnătura verificatorului

M3 2006
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Fişa de feedback
Comentarii:

Data:
Numele verificatorului
Semnătura verificatorului

M3 2006
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Raport de verificare metodologicǎ

Sectorul
Titlul calificǎrii 1
Titlul calificǎrii 2
Titlul calificǎrii 3
Numele
autorului/autorilor
Verificatorul sectorial
Verificatorul metodologic
Data primirii

1 Întreaga documentaţie a fost recepţionatǎ

Da/Nu

Analiza ocupaţionalǎ
Raportul de verificare sectorială a analizei ocupaţionale
(Raportul de validare a analizei ocupaţionale)
Standardul ocupaţional
Raportul de verificare sectorială a standardului ocupaţional
Calificarea 1
Raportul de verificare sectorială a calificǎrii 1
Calificarea 2
Raportul de verificare sectorială a calificǎrii 2
Calificarea 3
Raportul de verificare sectorială a calificǎrii 3
Comentarii
Verificarea metodologicǎ nu poate începe deoarece nu a fost pusǎ la dispoziţie documentaţia
necesarǎ (dacă e cazul)

M3 2006
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2-1 Verificarea calificǎrii 1

Da/Nu

Informaţia este prezentatǎ în formatul corect
Toate rubricile calificǎrii au fost completate
Nivelurile au fost corect transferate din SO
Toate deprinderile încep cu un verb în formǎ activǎ
Etaloanele calitative şi contextele sunt menţionate
Cunoştinţele includ gama de variabile
Comentarii
Calificarea poate fi validatǎ.
Calificarea poate fi validatǎ cu condiţia efectuǎrii unor schimbǎri minore prezentate mai jos.
Calificarea trebuie retrimisǎ din motivele prezentate mai jos.

2-2 Verificarea calificǎrii 2

Da/Nu

Informaţia este prezentatǎ în formatul corect
Toate rubricile calificǎrii au fost completate
Nivelurile au fost corect transferate din SO
Toate deprinderile încep cu un verb în formǎ activǎ
Etaloanele calitative şi contextele sunt menţionate
Cunoştinţele includ gama de variabile
Comentarii
Calificarea poate fi validatǎ.
Calificarea poate fi validatǎ cu condiţia efectuǎrii unor schimbǎri minore prezentate mai jos.
Calificarea trebuie retrimisǎ din motivele prezentate mai jos.

M3 2006
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2-3 Verificarea calificǎrii 3

Da/Nu

Informaţia este prezentatǎ în formatul corect
Toate rubricile calificǎrii au fost completate
Nivelurile au fost corect transferate din SO
Toate deprinderile încep cu un verb în formǎ activǎ
Etaloanele calitative şi contextele sunt menţionate
Cunoştinţele includ gama de variabile
Comentarii
Calificarea poate fi validatǎ.
Calificarea poate fi validatǎ cu condiţia efectuǎrii unor schimbǎri minore prezentate mai jos.
Calificarea trebuie retrimisǎ din motivele prezentate mai jos.

3

Verificarea standardului ocupaţional

Da/Nu

Informaţia este prezentatǎ în formatul corect
Toate rubricile sunt completate
Nu existǎ o repetare a elementelor de competenţă în alte unitǎţi de competenţǎ
Titlurile unitǎţilor de competenţǎ sunt formulate cu verbe de acţiune substantivizate
Elementele de competenţǎ sunt formulate cu verbe la forma activǎ
Criteriile de realizare folosesc acelaşi verb din elementul de competenţă
Criteriile de realizare conţin etaloane calitative
Comentarii
Standardul ocupaţional poate fi validat.
Standardul ocupaţional poate fi validat cu condiţia efectuǎrii unor schimbǎri minore prezentate
mai jos.
Standardul ocupaţional trebuie retrimis din motivele prezentate mai jos.

M3 2006
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4

Verificarea analizei ocupaţionale

Da/Nu

Informaţia este prezentatǎ în formatul corect
Toate rubricile sunt completate

5 Concluzii

Semnǎtura
verificatorului
Numele
Data

M3 2006

22 din 24

Versiune pentru traducere – 29 mai 2009

Anexa 6
FORMULAR DE VALIDARE DE CĂTRE COMITETUL SECTORIAL A
STANDARDULUI OCUPATIONAL ŞI A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE
CORESPUNZĂTOARE

Raport de validare a standardului ocupaţional şi a calificărilor profesionale
corespunzătoare

Această validare se face în următoarele situaţii:
1
Standardul ocupaţional este elaborat pentru o arie ocupaţională nouă şi calificările
corespunzătoare sunt noi
2
Standardul ocupaţional este revizuit şi calificările corespunzătoare sunt revizuite ca
urmare a nevoilor de pe piaţa muncii
3
Au fost elaborate noi calificări profesionale corespunzătoare unui standard
ocupaţional existent
4
Au fost revizuite calificările profesionale corespunzătoare unui standard ocupaţional
existent
Sectorul
Denumirea standardului
ocupaţional:

Denumirea calificărilor profesionale corespunzătoare

Numele autorului /autorilor
Numele verificatorului
sectorial
Preşedintele comisiei
de validare
Membrul 1
Membrul 2

M3 2006
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Da/ Nu

1. Standardul ocupaţional este corect elaborat?
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:

1
2
3
4
5
6
7

Descrierea standardului prezintă complet conţinutul ariei ocupaţionale şi
detalii relevante referitoare la practicarea respectivelor ocupaţii
Data propusă pentru revizuirea standardului ocupaţional este realistă
Unităţile de competenţă sunt corect şi complet elaborate, pe baza
informaţiilor din analiza ocupaţională
La toate unităţile de competenţă sunt specificate corect nivelurile de
responsabilitate
Contextele menţionate reflectă realitatea
Gamele de variabile cuprind toate informaţiile necesare practicării
activităţilor din unităţile de competenţă respective
Cunoştinţele precizate sunt suficiente pentru practicarea activităţilor din
fiecare unitate de competenţă

Da

Nu

Da/ Nu

2. Calificările profesionale corespunzătoare standardului ocupaţional se
conformează cu cerinţele pieţei muncii?
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrierea calificării/calificărilor corespunde realităţilor
Data propusă pentru revizuirea calificării este realistă
Seturile de competenţe cuprinse în calificare/calificări sunt corect alcătuite
Nivelul/ nivelurile calificării/calificărilor sunt stabilite cu respectarea
regulilor stabilite de Sector
Deprinderile sunt formulate corect, prin relaţionare la informaţiile cuprinse
în unitatea de competenţă corespunzătoare din standardul ocupaţional
Sunt menţionate toate cunoştinţele asociate deprinderilor menţionate
Metodele de evaluare menţionate sunt adecvate culegerii de dovezi
referitoare la deprinderi şi cunoştinţe

Da

Nu

Scopul şi motivaţia calificării sunt clar definite
Condiţiile de acces şi rutele de progres sunt clar definite
Cerinţele legislative specifice sunt prezentate ( după caz)

Data:
Semnătura preşedintelui

M3 2006

Data:
Semnătura membrului 1
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