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Axa prioritară 1
„Educația și formarea profesională în 

sprijinul creșterii economice și 
dezvoltării societății bazate pe 

cunoaștere”

DMI 1.2

„Calitate în învățământul superior”



Titlul: Dezvoltarea unui sistem operaŃional al 
calificărilor din învăŃământul superior 
din România

Contract: POSDRU /2/1.2/S/2

Obiectiv general:

Modernizarea sistemului de calificări din ÎnvăŃământul 
Superior, compatibilizarea cu spaŃiul european şi corelarea cu 
cerinŃele pieŃei muncii.

Perioada de implementare: noiembrie 2008 – octombrie 2011



Obiectiv specific 1

Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al 
Calificărilor din Învățământul Superior – CNCIS și 

corelarea lui cu instrumentele deja existente pe piața 
educației și a muncii

Obiectiv specific 2

Crearea și implementarea Registrului Național al 
Calificărilor din Învățământul Superior – RNCIS

Obiectiv specific 3

Realizarea unui studiu privind corespondența dintre 
calificările universitare și cerințele pieței muncii din 

România



ActivităŃi derulate



� Definitivarea echipei de implementare a proiectului, 
prin selecția unui număr de 35 experți pe termen lung 
și de 325 experți pe termen scurt;

� Revizuirea Metodologiei de realizare a Cadrului 
Național al Calificărilor din Învățământul Superior și 
transpunerea acesteia în legislația națională prin OM 
4430/2009;

� Instruirea experților în vederea descrierii calificărilor din 
învățământul superior pe baza Metodologiei;



� Realizarea aplicației informatice suport 
pentru RNCIS, planificarea activităților de 
testare și organizarea a 8 sesiuni regionale 
de instruire a responsabililor din universități 
(finalizare – octombrie 2010);

� Planificarea și derularea procesului de 
instruire a reprezentanților responsabililor cu 
calificările din universități (9 întâlniri 
regionale cu peste 500 de cadre didactice 
universitare);



� Realizarea studiului sociologic privind 
corespondența dintre calificările universitare și 
cerințele pieței muncii (finalizare – octombrie 
2010);

� Descrierea unui număr de aproximativ 300 de 
calificări pornind de la rezultatele învățării, 
conform OM 4430/2009;

� Constituirea celor 72 consorții universitate-
întreprindere.



� Organizarea și derularea a 63 de reuniuni de validare
pentru domeniile de studii: “Inginerie industrială”, 
“Calculatoare și Tehnologia Informației”, “Filosofie”, “Limbi
moderne aplicate”, “Teologie” “Istorie”, “Mecatronică și 
robotică”, “Inginerie geodezică”, “Inginerie mecanică”, 
“Inginerie electrică”, “Chimie”, “Fizică”, “Matematică”, 
“Informatică”, “Horticultură”, “Silvicultură”, “Zootehnie”, 
“Biotehnologii”, “Muzică”, “Administrarea afacerilor”, 
“Cibernetică, statistică și informatică economică”, “Muzică”, 
“Management”, “FinanŃe”, “Limbă şi literatură”, 
“Contabilitate”, “Economie şi afaceri internaŃionale”, 
“Teatru”, “Cinematografie şi media”, “Economie”, 
“Marketing”, “Inginerie chimică”, “Inginerie de armament”, 
“Inginerie genistică”, “Sănătate – reglementate sectorial”, 
“Sănătate – reglementate general” “Arte plastice, 
decorative şi design”, “Inginerie aerospaŃială” etc. 

Aprilie 2010 – Aprilie 2011



A. Un număr de 500 de calificări (325 nivel licență și 175 
nivel masterat) descrise în termeni de rezultate ale învățării
conform Metodologiei CNCIS (O.M. 4430/2009);

B. Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 
(RNCIS) – www.rncis.ro – lansat public în ianuarie 2011;

C. Un studiu sociologic privind corespondența dintre calificările 
universitare și cerințele pieței muncii “AbsolvenŃi recenŃi pe 
piaŃa muncii” - lansat public în ianuarie 2011;

D. Raport de autocertificare a compatibilităŃii CNCIS faŃă de 
Cadrul Calificărilor pentru SpaŃiul European al 
ÎnvăŃământului Superior – lansat în dezbatere publică în 
aprilie 2011.

Rezultate







Titlu: Dezvoltarea capacităŃii de 
implementare a sistemului de 
calificări din învăŃământul superior

Contract: POSDRU /86/1.2/S/61152

Obiectiv general:

Dezvoltarea si implementarea sistemului naŃional de calificări din 
învăŃământul superior in vederea creşterii capacităŃii de a furniza 
calificări adaptate cerinŃelor în schimbare ale pieŃei muncii.

Perioada de implementare: octombrie 2010 – septembrie 2013



Obiectiv specific 1

Actualizarea instrumentelor specifice Cadrului NaŃional al 
Calificărilor din InvăŃământul Superior în vederea creşterii 

capacităŃii de asigurare a managementului acestuia;

Obiectiv specific 2

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de evaluare a 
competenŃelor specifice calificărilor obŃinute în 

învăŃământul superior; 

Obiectiv specific 3

Realizarea unui studiu privind corespondența dintre 
calificările universitare și cerințele pieței muncii din 

România.



Grupul łintă:

- personal al Ministerului Educatiei, 
Cercetarii,        Tineretului şi Sportului;

- membri ai comisiilor si structurilor 
de conducere din universitati si facultati;

- studenti;
- personalul implicat in dezvoltarea 

şi managementul calificarilor şi al CNCIS la nivel de 
sistem, de universitate sau de facultate;

- membri ai partenerilor sociali şi ai comitetelor sectoriale;
- personal implicat în dezvoltarea programelor de studii 

universitare.



Parteneri

DOCIS:

� Universitatea din 

Bucureşti

� Universitatea Politehnica 
din Bucureşti

� Comisia NaŃională 
pentru Calificările 

profesionale din FranŃa 

DECIS:

� Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca 

� Universitatea din Piteşti

� AsociaŃia Managerilor şi Inginerilor  

Economişti – AMIER 

� AsociaŃia pentru Transfer de 

CunoştinŃe din România – ATCR

� Institutul de Tehnologie din 

Dublin, Irlanda



ActivităŃi:

� AchiziŃionarea unei platforme de e-learning pentru formarea de 
evaluatori de competenŃe şi calificări şi formarea de formatori 
şi evaluatori;

� Revizuirea procedurii de evaluare a calificărilor în vederea 
adăugării unei funcŃii suplimentare RNCIS pentru evaluarea 
on-line;

� Elaborarea unui ghid metodologic pentru evaluarea 
competenŃelor;

� Elaborarea a 325 de standarde de evaluare a competenŃelor 
specifice calificărilor corespunzătoare programelor de studii de
nivel licenŃă;

� Realizarea unei analize privind definerea calificărilor din 
învăŃământul superior în concordanŃă cu nevoile pieŃei muncii;

� Elaborarea unei analize privind posibila corelare RNCIS-COR-
CAEN;

� ActivităŃi de diseminare şi valorificare a RNCIS şi CNCIS. 



DOCIS DOCIS DOCIS DOCIS DECISDECISDECISDECIS

� Ghidul metodologic de evaluare a competenŃelor – valorifică 
metodologia CNCIS, grila de descriere a calificarilor, RNCIS;

� RNCIS va fi îmbunătăŃit prin adăugarea unei soluŃii informatice
care să permită gestionarea on-line a întregii proceduri de 
evaluare şi inscriere a unei noi calificări;

• Studiul sociologic realizat în proiectul DOCIS, împreună cu 
RNCIS, ajută la îndeplinirea obiectivului de stabilire a unei 
corelaŃii între calificările şi competenŃele obŃinute prin studii de 
licenŃă (RNCIS), ocupaŃiile de pe piaŃa muncii (Nomenclatorul 
COR) şi activităŃile specifice economiei naŃionale(CAEN);

• Grilele de descriere a calificărilor din învăŃământul superior care 
menŃionează doar standardul minimal de performanŃă vor fi
revizuite şi îmbunătăŃite prin elaborarea de standarde de 
evaluare a competentelor până la nivelul maximal.



Sperăm să ne reîntălnim la 
unul dintre evenimentele 
organizate în cadrul proiectului 
DECIS:

� 3 ediŃii ale conferinŃei internaŃionale „UNIversitatea in 

SOcietate”

UNISO 2011 – Paris, 6-10 iulie 2011

� 3 ediŃii ale unui concurs naŃional de proiecte adresat studenŃilor 

cu tema

“Noi competenŃe pentru o societate a cunoaşterii”

� 6 ateliere de lucru 

“Zilele parteneriatului universitate-intreprindere”



Pe curând!



MulMulŃŃuumescmesc pentru atenpentru atenŃŃie!ie!
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