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Întreb?ri frecvente

Care este termenul de solu?ionare a dosarului meu?
Recunoa?terea diplomei de bacalaureat – 30 de zile
Recunoa?terea diplomei de ?coal? profesional? sau postliceal? – 30 de zile (care se prelunge?te corespunz?tor în
cazul consult?rii unor exper?i externi)
Recunoa?terea diplomei de licen??, master, studii postuniversitare – 30 de zile (care se prelunge?te corespunz?tor
în cazul consult?rii unor exper?i externi)
Recunoa?terea diplomei de doctor – 30 de zile

Unde pot pl?ti?

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni pân? joi,
între orele 9:00-12:00 ?i 13:00-15:00) sau prin Ordin de plat? / Mandat
Po?tal / Virament bancar în care s? fie men?ionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educa?iei Na?ionale
Cod de identificare fiscal?: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie ?i Contabilitate Public? a
Municipiului Bucure?ti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Din str?in?tate, taxele se pot achita ?i în Euro, prin Ordin de plat? /
Virament bancar, în care s? fie men?ionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educa?iei Na?ionale
Cod de identificare fiscal?: 13729380
Banca: Banca Comercial? Român? - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
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Taxele în euro se calculeaz? la cursul de schimb leu - euro afi?at de
Banca Na?ional? a României din ziua în care se face viramentul
bancar.
Important: Pe ordinul de plat? sau pe mandatul po?tal emis trebuie s?
fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii
?i numele angajatorului care solicit? recunoa?terea (dac? este cazul)!
2397 de afi??ri

Pot ob?ine un duplicat pentru atestatul de recunoa?tere/echivalare?
Da. Vezi procedura descris?, specific? diplomei recunoscute/echivalate.

Unde pot depune contesta?ie la decizia CNRED de echivalare/recunoa?tere?
Contesta?iile se depun, la registratura M.E.N.C..S., în termen de 30 de zile de la data eliber?rii atestatului de
recunoa?tere/echivalare ?i, respectiv, de la data lu?rii la cuno?tin?? a motivelor nerecunoa?terii.
Termenul pentru depunerea contesta?iei referitoare la atestatul de recunoa?tere a titlului de doctor este de 15 zile
de la data eliber?rii atestatului de recunoa?tere/echivalare ?i, respectiv, de la data lu?rii la cuno?tin?? a motivelor
nerecunoa?terii.

Care este programul de lucru cu publicul / audien???

Programul de lucru cu publicul / eliberare atestate:
LUNI - JOI: 09:00-12:00
LUNI - JOI: 12:30-15:00
Camera 3
Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucure?ti
Programul pentru vizarea actelor de studii din înv???mântul superior:
Primire ?i procesare dosare: LUNI – JOI: 9:00-11:00
Eliberare acte de studii vizate: În aceea?i zi - ora 12:00
Primire ?i procesare dosare: LUNI – JOI: 13:00-14:00
Eliberare acte de studii vizate: În aceea?i zi - ora 14:30
Camera 14
Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucure?ti
Audien?e:
JOI: 12.00-15.00
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Gianina CHIRAZI, director C.N.R.E.D.
Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucure?ti
Telefon 021 405 56 59

874 de afi??ri

Trebuie s? sus?in examene de diferen???
În urma evaluarii dosarului, ?i în special pentru diplome de studii superioare care dau access la o profesie
reglementat? în România, se pot constata diferen?e între programul de studii urmat ?i cel din România. În acest
caz, CNRED va emite o scrisoare în care sunt descrise examenele ce trebuie promovate ?i maniera în care se
poate face acest lucru. Examenele vor fi sus?inute într-unul din centrele universitare acreditate, în limba român?
sau într-o limb? str?in?, pentru care exist? specializarea acreditat?, în conformitate cu regulamentele interne.

Pot fi reprezentat de alt? persoan??
Documentele pot fi depuse ?i eliberate persoanelor fizice, respectiv titularului sau unei alte persoane împuternicit?
prin procur? notarial?.
Persoanele juridice pot delega o persoan? din cadrul companiei care s? îi reprezinte.

Pot afla de la CNRED dac? o universitate din str?in?tate este acreditat??
Lista universit??ilor de prestigiu din alte state
World Higher Education Database WHED

Ce adeverin?e pot ob?ine pentru recunoasterea diplomei în str?in?tate?
În vederea facilit?rii recunoa?terii diplomelor române?ti în str?in?tate, CNRED elibereaz? orice adeverin?? cu privire
la sistemul de educa?ie din România, informa?ii despre institu?iile de înv???mânt superior, autenticitatea
diplomelor ?i nivelul lor, sistemul de notare din România etc.
Adeverin?e cu privire la statutul profesional sunt eliberate de autoritatea competent? pentru respectiva profesie.

Pot recunoa?te un curs de studii efectuat în str?in?tate?
Cursurile absolvite în cadrul unui program de studii de dezvoltare profesional? personal? sau de înv??are pe tot
parcursul vie?ii (LLL) nu intra în competen?a de recunoa?tere a CNRED.
Calific?rile profesionale care nu au fost ob?inute în sistemul na?ional de educa?ie dintr-un stat membru sau
experien?a profesional? se recunoa?te de Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice în
condi?iile în care de?ine?i o calificare sau ave?i experien?a profesional? într-unul din domeniile artizanale,
comerciale sau industriale prev?zute în Ordinul Ministrului Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice nr.
695/2016.

Pot recunoa?te perioade de studii?
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Preuniversitar
Recunoa?terea perioadelor de studii absolvite de elevi în str?in?tate pentru clasele I – XII se realizeaz? de c?tre
Inspectoratele ?colare Jude?ene/Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti în conformitate cu procedura
descris? aici.

Studii superioare
Recunoa?terea unei perioade de studii se realizeaz? numai de c?tre institu?iile de înv???mânt superior în
conformitate cu metodologiile proprii. În acest sens trebuie s? v? adresa?i universit??ii unde dori?i s? v? continua?i
studiile.

Când beneficiez de recunoa?terea automat??
Studii preuniversitare
Studii universitare

Dac? solicit simultan recunoa?terea mai multor diplome ob?inute în str?in?tate, este
necesar s? depun dosare distincte?
Da, în conformitate cu proceduri specifice fiecarui nivel de studii.

Având un Certificat de competen?e profesionale emis cu antet dublu, Ministerul
Educa?iei / Ministerul Muncii, pot depune dosarul pentru a ob?ine o adeverin?? in
vederea recunoa?terii profesiei într-un Stat Membru UE?
O astfel de solicitare nu se adreseaz? CNRED, ci autorit??ii competente conform celor precizate în Ordinul
ministrului muncii, familiei, protec?iei sociale ?i persoanelor vârstnice nr. 134 /27 ianuarie 2016 privind aprobarea
Procedurii de atestare a preg?tirii ?i experien?ei profesionale în scopul recunoa?terii experien?ei profesionale
dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc s? exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE,
SEE sau Confedera?iei Elve?iene activit??ile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului
European ?i a Consiliului privind recunoa?terea calific?rilor profesionale.

Am ob?inut diploma de medic/medic dentist/farmacist/asistent medical
generalist/moa??/medic veterinar/arhitect într-un stat al Uniunii
Europene/SEE/Confedera?ia Elve?ian?, trebuie s?-mi recunosc diploma la CNRED pentru
a exercita profesia în România?
Diplomele pentru profesiile men?ionate sunt recunoscute de c?tre organiza?iile profesionale ?i autorit??ile publice
competente:
- Ministerul S?n?t??ii pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist.
- Ordinul Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România pentru profesiile de
asistent medical generalist ?i moa??.
- Colegiul Medicilor Veterinari din România pentru profesia de medic veterinar.
- Ordinul Arhitec?ilor din România pentru profesia de arhitect.
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Ce înseamn? „vizare”?
Prin procedura de vizare se verific? ?i se certific? autenticitatea ?i legalitatea actului de studiu ?i a înscrisurilor de
pe acest act. Vizarea implic? aplicarea, pe actele de studii originale, a unui set de ?tampile ce cuprind datele de
identificare ale vizei ?i semn?tura persoanei autorizate.

Pe ce documente se aplic? viza?
- Diplomele de studii superioare (absolvire, licen??, masterat, studii postuniversitare, doctorat) sau adeverin?ele de
absolvire;
- Foaia matricol?, Suplimentul la Diplom?, Situa?ia ?colar? (anex? la diploma de studii);
- Programa analitic? (anex? la diploma de studii);
- Certificatul de preg?tire didactic?;
- Certificat an preg?titor;
- Adeverin?? pentru rezultatele ob?inute la examenul de licen??;
- Adeverin?? care atest? calitatea de student;
- Adeverin?? de finalizare a studiilor.

Pot transmite actele pentru vizare prin po?t?/curier rapid? Cât dureaz? procedura de
vizare?
Solicitantul depune actele de studii la sediul oric?rei institu?ii de înv???mânt superior de stat din România sau la
Centrul Na?ional de Recunoa?tere ?i Echivalare a Diplomelor.
Pentru dosarele depuse direct la sediul CNRED, actele de studii vizate se elibereaz? în aceea?i zi, la ora 12.00.
Pentru dosarele depuse la sediul institu?iilor de înv???mânt superior de stat, actele de studii vizate se returneaz? în
10 zile lucr?toare.

CNRED vizeaz? diploma de bacalaureat/?coal? profesional?/?coal? postliceal??
Procedura de vizare pentru actele de studii din înv???mântul preuniversitar se realizeaz? de c?tre Inspectoratul
?colar al Municipiului Bucure?ti ?i inspectoratele ?colare jude?ene.

Ce fac dup? ce am vizat actele de studii la CNRED?
Dup? vizarea actelor la CNRED, în vederea aplic?rii Apostilei de la Haga trebuie s? v? adresa?i institu?iei
Prefectului.
În vederea aplic?rii Supralegaliz?rii trebuie s? v? adresa?i Ministerului Afacerilor de Externe conform procedurii
descrise aici. Dup? aplicarea ?tampilei MAE trebuie s? contacta?i reprezentan?a diplomatic? a ??rii de destina?ie
pentru finalizarea supralegaliz?rii.

Terminologie ?i defini?ii
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Ce presupune echivalarea/recunoa?terea?
Echivalarea este proces prin care sunt comparate tipul programului de studii, num?rul de credite transferabile,
con?inutul, formarea, domeniul, specializarea, calificarea profesional? (Suplimentul la Diplom?), cu cele din
sistemul autohton de înv???mânt, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le confer? în înv???mântul
românesc.
Prin recunoa?tere se în?elege acceptarea unei diplome sau act de studii ca autentice (eliberate de o institu?ie de
înv???mânt acreditat? în ?ara de provenien??). Evaluarea ei se face în func?ie de: tipul de program de studii,
num?rul de credite transferabile, con?inut, formare, domeniu, specializare, calificare profesional? (Suplimentul la
Diplom?), prin compara?ie cu sistemul românesc de înv???mânt, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le
confer? în înv???mântul românesc.
În cazul în care, din foaia matricol? sau din suplimentul la diplom? reiese c? studiile au fost începute în România ?i
finalizate în str?in?tate, diploma solicitantului se recunoa?te numai dac? studiile ini?iale au fost efectuate
într-o unitate ?colar? sau institu?ie de înv???mânt superior acreditate în România

Ce este o procedur??
Procedura este o serie specific? de ac?iuni sau opera?iuni necesare care trebuie s? fie executate în acela?i mod
pentru a ob?ine mereu acela?i rezultat în acelea?i condi?ii (de exemplu, proceduri de urgen??). Mai pu?in precis
vorbind, acest cuvânt poate indica o secven?? de sarcini, etape, decizii, calcule ?i procese, care atunci când
întreprinse în ordinea prev?zut? produc rezultatele descrise. O procedur? induce, de obicei, o schimbare.

Ce este o metodologie?
Metodologia este o metod?, o descriere a unui proces, un set de proceduri documentate, o list? de pa?i care
trebuie urma?i pentru analizarea dosarelor de echivalare/recunoa?tere.

Ce reprezint? Procesul Bologna?
Bologna – Declara?ia de la Bologna, semnat? la 19 iunie 1999 de mini?trii educa?iei din 29 de state europene, a
însemnat primul document major pentru dezvoltarea înv???mântului superior în spa?iul european ?i pentru crearea
Spa?iului European al Înv???mântului Superior unitar. Obiectivele “procesului” Bologna sunt: adoptarea unui
sistem de diploma comparabile ?i implementarea Anexei administrative la diplom? (Diploma Supplement), crearea
unei arhitecturi comune a înv???mântului superior axat? pe dou? cicluri: universitar ?i postuniversitar, crearea unui
sitem de credite transferabile – ECTS, promovarea mobilit??ii studen?ilor ?i a celorlalte personae implicate în
procesul educa?ional, asigurarea calit??ii înv???mântului superior, promovarea dimensiunii europene în
înv???mântul superior european.

Ce înseamn? licen???
Licen?? - studii universitare ce corespund unui num?r cuprins între minimum 180 ?i maximum 240 de ECTS;
având, la înv???mântul de zi, o durat? normal? a studiilor de 3-4 ani ?i corespunde unui num?r de 60 de ECTS
pentru un an de studiu (durata studiilor de licen?? pentru înv???mântul tehnic este de 4 ani), iar la înv???mântul
seral, o durat? cu un an mai mare fa?? de cea de la înv???mântul de zi în domeniul respectiv. Studiile universitare
de licen?? asigur? un nivel de calificare adecvat exercit?rii unei profesii în vederea inser?iei pe pia?a for?ei de
munc?, prin cuno?tin?e generale ?i de specialitate corespunz?toare. În cadrul studiilor universitare de licen?? este
obligatorie efectuarea unor stagii de practic? ?i sunt oferite cuno?tin?e ?i competen?e largi, pe domenii de studii.
Absolven?ii cu diplom? ai studiilor universitare de licen?? î?i pot exercita profesia, conform competen?elor ?i
drepturilor corespunz?toare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat. Studiile
universitare de licen?? pot fi continuate prin studii universitare de masterat sau doctorat.
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Ce înseamn? master?
Master - studii postuniversitare ce corespund unui num?r de credite de studiu transferabile cuprins, de regul?, între
90 ?i 120. Prin excep?ie, în func?ie de durata studiilor universitare de licen??, limita inferioar? poate fi de 60 de
credite de studiu transferabile. La înv???mântul de zi, durata normal? a studiilor universitare de masterat este de
1-2 ani ?i corespunde unui num?r de 60 de ECTS pentru un an de studiu. Durata total? cumulat? a ciclului I - studii
universitare de licen?? ?i a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie s? corespund? ob?inerii a cel pu?in
300 de ECTS. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condi?ionat de ob?inerea diplomei
acordate dup? finalizarea studiilor universitare de licen??.

Ce înseamn? doctorat?
Doctorat - studiile universitare, de regul?, cu o durat? de 3 ani. În situa?ii speciale, când tematica abordat?
necesit? o perioad? mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungit? cu 1-2 ani, cu aprobarea
senatului universitar, la propunerea conduc?torului de doctorat. Sus?inerea tezei de doctorat se poate face în
termen de maximum 3 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat. Diploma de doctor atest? c? titularul
acesteia a dobândit cuno?tin?e ?i competen?e generale ?i de specialitate, precum ?i abilit??i cognitive specifice.

Ce reprezint? perioada de studii?
Perioad? de studii reprezint? situa?ia în care studentul frecventeaz? un anumit num?r de cursuri, pe care le
finalizeaz? printr-o form? de evaluare ?i ob?ine num?rul aferent de ECTS, în cadrul altei institu?ii de înv???mânt,
r?mânând sau nu înmatriculat la universitatea care l-a admis.

Ce sunt creditele tranferabile ECTS?
Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) a fost creat în baza unui proiect derulat de Comisia
European? în 1988-1995 în scopul promov?rii mobilit??ii studen?ilor, recunoa?terii perioadelor de studii efectuate în
str?in?tate, asigur?rii flexibilit??ii ?i transparen?ei ?i cre?rii unor strânse leg?turi între sistemele de înv???mânt
superior european. ECTS reprezint?, sub forma unei valori numerice întregi afectate fiec?rei unit??i de curs,
volumul de munc? pe care studentul trebuie s?-l efectueze pentru fiecare dintre acestea, ele nefiind expresia
calit??ii, con?inutului sau nivelului studiilor.
Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitar? interna?ional?, urmând metodologia Sistemului
European de Credite Transferabile, potrivit c?reia 60 de credite reprezint? echivalentul numeric pentru cantitatea
normal? de munc? specific? unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de
înv???mânt superior.
În alocarea num?rului de credite pentru fiecare disciplin?/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de
munc? (workload) pe care o solicit? disciplina/activitatea respectiv?, raportat? la totalul cantit??ii de munc?
necesar? pentru a promova un an întreg de studiu.

Ce este programa analitic??
Programa analitic? reprezint? o descriere extins?, în scris, a obiectelor ?i/sau capitolelor fiec?rei discipline predate
într-o institu?ie de înv???mânt superior pentru o anumit? specializare.

Ce este Suplimentul la Diplom??
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Anexa administrativ? la diplom?, Suplimentul la Diplom? (Diploma Supplement) este un document anexat
diplomei de studii superioare care ofer? o descriere standard a naturii, nivelului, contextului, con?inutului ?i
statutului studiilor pe care absolventul le-a efectuat cu success. Anexa administrativ? la diplom? asigur?
transparen?? ?i faciliteaz? recunoa?terea academic? ?i profesional? a calific?rilor (diplome, diplome universitare,
certificate). Anexa administrativ? la diplom? este emis? de institu?ii de înv???mânt conform unui model care a fost
elaborat de un grup de lucru compus din Comisia European?, Consiliul Europei ?i UNESCO. Suplimentul la
diplom? este compus din opt sec?iuni (informa?ii referitoare la titularul diplomei, la calificare, nivelul calific?rii,
con?inutul ?i rezultatele ob?inute, informa?ii privind finalitatea (rolul) calific?rii, informa?ii adi?ionale, date pentru
validarea Anexei ?i informa?ii privind sistemul na?ional de înv???mânt superior. Suplimentul trebuie s? con?in?
informa?ii cu privire la sistemul na?ional de înv???mînt superior, în cadrul c?ruia titularul ?i-a f?cut studiile.
Suplimentul la Diplom? este un document obligatoriu anexat actelor de studii men?ionate mai sus.

Ce reprezint? diplomele comune?
Diplomele comune (Joint Degree) reprezint? o combina?ie specific? de programe de studii sau tipuri de diplome
în care un student este înscris concomitent.
J.D.P. (Joint Degree Program) sunt dezvoltate ?i propuse de unit??ile academice implicate, cu acordul decanilor
institu?iilor respective. Un astfel de program aprobat include un set de acorduri între institu?iile participante cu
privire la admitere, consiliere, curricula ?i ?colarizare.

Ce reprezint? recunoa?terea academic??
Recunoa?terea academic? reprezint? evaluarea unei diplome în func?ie de: tipul de program de studii, num?rul
de credite transferabile, con?inut, formare, domeniu, specializare, calificare profesional? (Suplimentul la Diplom?),
prin compara?ie cu sistemul românesc de înv???mânt, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le confer? în
înv???mântul românesc. Recunoa?terea academic? se realizeaz? în vederea continu?rii studiilor într-un alt stat
decât cel în care a fost ob?inut? diploma în cauz?.

Ce înseamn? Principiul recunoa?terii academice totale?
Principiul recunoa?terii academice totale – perioada de studii efectuat? de student în alt? universitate
înlocuie?te în mod efectiv ?i integral perioada de studii comparabil? din cadrul universit??ii de origine, inclusiv
examenele ?i celelalte forme de evaluare, chiar dac? exist? diferen?e privind structura ?i con?inutul programului de
studii.

Ce este o profesie reglementat??
Profesia reglementat? reprezint? activitatea sau un ansamblul de activit??i profesionale al c?ror acces, exercitare
sau una dintre modalit??ile de exercitare sunt condi?ionate, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de
lege ?i acte administrative, de posesia anumitor calific?ri profesionale.

Ce se în?elege prin cuno?tin?e?
Cuno?tin?ele sunt rezultatul asimil?rii, prin înv??are, a unor informa?ii; ele cuprind un ansamblu de fapte, principii,
teorii ?i practici vizând un anumit domeniu de munc? sau de studiu.

Ce este o abilitate?
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Abilitatea este capacitatea de a aplica ?i de a utiliza cuno?tin?e pentru a duce la îndeplinire sarcini ?i pentru a
rezolva probleme.

Ce reprezint? competen?a?
Competen?a este capacitatea dovedit? de a selecta, combina ?i utiliza adecvat cuno?tin?e, abilit??i ?i alte
achizi?ii (valori ?i atitudini), în vederea rezolv?rii cu succes a unei anumite categorii de situa?ii de munc? sau de
înv??are precum ?i pentru dezvoltarea profesional? sau personala, în condi?ii de eficacitate ?i eficien??.

Cum sunt evaluate rezultatele înv???rii?
Rezultatele înv???rii sunt date de setul de cuno?tin?e, abilit??i ?i competen?e pe care o persoan? le-a
dobandit ?i este capabil? s? le demonstreze dup? finalizarea procesului de înv??are pe un anumit ciclu de
?colarizare.

Cum se define?te volumul de munc??
Volumul de munc? (workload) poate fi cuantificat prin raportare la num?rul total de ore alocate unui curs,
preg?tirea ?i definitivarea cursului pe baza prezen?ei la cursuri ?i seminarii, cantitatea de munc? individual
ulterioar? necesar? pentru finalizarea cu succes a cursului. Munca individual const? în: colectarea ?i trierea
informa?iilor relevante, parcurgerea ?i aprofundarea acestora, preg?tirea pentru examinare, elaborarea unei lucr?ri
sau a unui eseu, munc? individual? în laborator.

Ce este o calificare?
În accep?iunea Cadrului Na?ional al Calificarilor din Inva?amantul Superior (CNCIS), calificareaeste
recunoa?terea oficial? a valorii rezultatelor individuale ale înv???rii pentru pia?a muncii, precum ?i pentru educa?ia
?i formarea profesional? continu?, printr-un act de studii (diploma, certificat, atestat) ce confer? dreptul legal de a
practica o profesie sau meserie.

Ce este o profesie?
Profesia este calificarea ob?inut? prin studii.

Ce este o meserie?
Meseria este complexul de cuno?tin?e dobândit prin ?colarizare sau prin practic?, necesare pentru executarea
anumitor opera?ii de transformare ?i prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea anumitor servicii.

Ce este o functie?
Func?ia este activitatea desf??urat? de o persoan? într-o ierarhie func?ional? de conducere sau execu?ie.

Ce este o ocupa?ie?
Ocupa?ia este, conform COR, activitatea util?, aducatoare de venit (în bani sau natur?), pe care o desfa?oar? o
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persoan? în mod obi?nuit, într-o unitate economico-social? ?i care constituie pentru aceasta sursa de existen??.
Ocupa?ia este, deci, proprie persoanelor active, care practic? o activitate recunoscut? de societate ca util? pentru
sine ?i semenii s?i.
Ocupa?ia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de munc?. Ocupa?ia unei persoane poate fi
exprimat? prin func?ia sau meseria exercitat? de aceasta.

Ce este un standard ocupa?ional?
Standardul ocupa?ional este documentul care precizeaz? unit??ile de competen?? ?i nivelul calitativ asociat
rezultatelor activit??ilor cuprinse într-o ocupa?ie.
Criteriul ales la baza unui standard de clasificare a ocupa?iilor poate fi dup?:
- calificare, adic? ceea ce o persoana este calificat? s? fac? sau
- ocupa?ie (profesie), adic? ceea ce o persoan? face efectiv la un anumit loc de munc?.

Ce înseamn? competen?e profesionale?
Definirea competen?elor profesionale se poate face prin analiza ocupa?ional? sau prin analiza func?ional?.

Ce presupune analiza ocupa?ional??
Analiza ocupa?ional? este definit? în glosarul de termeni editat de Organiza?ia Mondial? a Muncii (ILO) ca

„ac?iune constând în identificarea, prin observare ?i studiu, a activit??ilor ?i factorilor tehnici care compun o
ocupa?ie. Acest proces presupune: descrierea sarcinilor care trebuie îndeplinite, precum ?i a cuno?tin?elor,
deprinderilor ?i atitudinilor necesare pentru a fi eficient într-o ocupa?ie”.
Metodologic, analiza ocupa?ional? se poate realiza prin dezvoltarea unui curriculum de formare profesional?
(Developing A CUrriculuM- DACUM), tehnic? propus? în Canada ?i bazat? pe lucrul în echip?, cu costuri reduse, a
unui grup de exper?i.

Ce presupune analiza func?ional??
Analiza func?ional? nu este o metod? exact? de identificare a informa?iilor necesare privind competen?ele, ci
reprezint? o abordare bazat? pe o strategie deductiv? a competen?elor ce trebuie definite, pornind de la definirea
scopului unei func?ii productive având, ca instrument principal, interviul.

Ce reprezint? recunoa?terea profesional??
Recunoa?terea profesional? presupune luarea în considerare a nivelului diplomei ?i a experien?ei profesionale.
Acest tip de recunoa?tere se realizeaz? în scopul exercit?rii unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost
ob?inut? diploma în cauz?.
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