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1. De ce CNCIS?



Pentru a putea 
răspunde următoarelor întrebări:

- Care este contextul european şi naŃional 
în care se va implementa CNCIS?

- Cât de vizibil / transparent / lizibil este 
sistemul de învăŃământ superior?

- Răspunde acesta nevoilor pieŃei muncii? 
În ce măsură?

- Cum pot angajatorii să înŃeleagă ce ştie, 
cum ştie şi cât ştie să facă absolventul de 
învăŃământ superior?



Obiectivele implementării 
CNCIS

�Modernizarea ofertei de calificări din 
ÎnvăŃământul Superior;
�Compatibilizarea cu spaŃiul 
european;
�Corelarea cu  cerinŃele pieŃei muncii.



2. ETAPE PARCURSE ÎN ROMÂNIA ÎN 
CONSTRUCȚIA CNCIS



Decembrie 2005

2006 -2008

� Crearea ACPART, agenție
cu responsabilitate de 
autoritate națională pentru 
calificările din învățământul 
superior și parteneriat cu 
mediul economic și social.

� Elaborarea Metodologiei
de realizare și
implementare a CNCIS în 
România.



� 2006 

� Crearea și activitatea unui grup de 
lucru format din specialiști în 
domeniul științelor educației, 
științelor exacte, științelor
umaniste, științelor inginerești,
care a elaborat o Metodologie de 
realizare și implementare a CNCIS 
în România.



Grupul de lucru pentru realizarea Metodologiei 
CNCIS:

Coordonator: Prof. univ. dr. Sorin Eugen ZAHARIA
Membri: Prof. univ. dr. Gheorghe BARBU

Prof. univ. dr. Gheorghe BÂRLEA
Prof. univ. dr. Toma Leonida DRAGOMIR
Prof. univ. dr. Mihail KORKA
Prof. univ. dr. Mariana Ionela MOCANU
Prof. univ. dr. Bogdan Costin MURGESCU
Prof. univ. dr. Ioan NEACŞU
Prof. univ. dr. Dan POTOLEA
Prof. univ. dr. Steliana TOMA
Margareta Simona IVAN  
Iuliana Marinela TRAŞCĂ



� 2007- derularea
de către ACPART a
unui proiect Phare 
suport (6 luni)

� 2007 – 2008 –
derularea unor
proiecte Phare 
TVET

� Largă consultare a 
tuturor universităților
din România prin
organizarea unor
întâlniri regionale (8) 
și naŃionale (2).

� Pilotarea Metodologiei
CNCIS pentru un 
număr de 45 de 
programe de studii din 
10 domenii.



2008

Noiembrie
2008

Iunie 2009

Iunie 2010

� Emiterea HG 890/2008 privind
titlurile și calificările obținute de 
absolvenții studiilor universitare
de nivel licență
� Lansarea proiectului DOCIS
pentru implementarea CNCIS

� OM 4430/2009 privind
Metodologia de utilizare a CNCIS

� Crearea UECNCFPA



Corelarea CNCIS cu progresele la 
nivel european sau ale altor state 
membre prin participarea ACPART 
la proiecte europene.

2007–
2011



3. Metodologia CNCIS

� OM 4430/2009 privind utilizarea 
Cadrului NaŃional al Calificărilor din 
ÎnvăŃământul Superior



4. Concepte de bază

Calificare

Rezultate ale învăŃării

CunoştinŃe
Abilitate

CompetenŃă



Calificarea

� recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor 
individuale ale învăŃării pentru piaŃa muncii, 
precum şi pentru educaŃia şi formarea 
profesională continuă, printr-un act de studii 
(diplomă, certificat, atestat) ce conferă dreptul 
legal de a practica o profesie/meserie.



Rezultatele învăŃării

� setul de cunoştinŃe, abilităŃi şi competenŃe pe care o 
persoană   le-a dobândit şi este capabilă să le demonstreze 
după finalizarea
procesului de învăŃare pe un anumit ciclu de şcolarizare.



Rezultatele învăŃării

Rezultatele învăŃării



AbilităŃiCunoştinŃe

Context



CunoştinŃele

• rezultatul asimilării, prin învăŃare, a unor informaŃii;

• un ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici vizând 

un anumit domeniu de muncă sau de studiu.



Abilitatea

� capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinŃe 
pentru  a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a 
rezolva probleme. 



CompetenŃa

� capacitatea dovedită de a selecta, combina şi 
utiliza adecvat cunoştinŃe, abilităŃi şi alte 
achiziŃii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării 
cu succes a unei anumite categorii de situaŃii de 
muncă sau de învăŃare precum şi pentru 
dezvoltarea profesională sau personală, în condiŃii 
de eficacitate şi eficienŃă.



Categorii de competenŃe 

a) competenŃe profesionale

b) competenŃe transversale



CompetenŃele profesionale

� capacităŃi dovedite de a selecta, combina şi utiliza

adecvat  cunoştinŃe, abilităŃi şi alte achiziŃii (valori şi 
atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite 
categorii de situaŃii de muncă   sau de învăŃare, circumscrise 
profesiei respective, în condiŃii de eficacitate şi eficienŃă.



Tipuri de competenŃe profesionale

� CompetenŃe profesionale generale, care se 
dezvoltă în cadrul mai larg al unui domeniu de studii;

� CompetenŃe profesionale specifice, care se 
dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui program de 
studii.



CompetenŃele transversale 

� capacităŃi care transcend un anumit domeniu/program 
de studii, având o natură transdisciplinară.



Descriptorii generici 

� sunt compatibili cu descriptorii Cadrului European al 
Calificărilor (EQF/CEC) pentru nivelurile de calificare 
licenŃă, masterat şi doctorat;

� în funcŃie de aceştia sunt examinate şi descrise atât 
competenŃele profesionale (descriptorii generici 1, 2, 3, 
4 şi 5), cât şi competenŃele transversale (descriptorii 
generici 6, 7 şi 8).



Descriptorii de nivel

� explicitează descriptorii generici, pentru fiecare rezultat al 
învăŃării, pentru fiecare tip de competenŃă şi pentru fiecare 
nivel de calificare.



Matricea CNCIS

� integrează, pe niveluri de calificare şi în funcŃie de 
descriptorii generici, competenŃele profesionale şi 
competenŃele transversale detaliate prin descriptorii de nivel.





5. Instrumente utilizate de CNCIS

Matricea CNCIS 

Grila 1

Grila 2



Grila 1

� reprezintă un instrument de analiză, descriere şi evaluare a 
unei calificări obŃinute prin nivelul de licenŃă, de masterat sau 
de doctorat.



Anexa 1 
 
Domeniul fundamental  ………………………….                                        Domeniul de Studii ………………………………….                                                                Programul de Studii………………………………………. 
 
Grila 1 – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenŃe profesionale şi competenŃe transversale 
 

Denumirea calificării 
..................................... 

Nivelul calificării 
..................................... 

        OcupaŃii posibile: 
 

CompetenŃe profesionale∗∗∗∗ 
Descriptori de  
nivel ai elementelor  
structurale ale competenŃelor profesionale∗∗∗∗∗∗∗∗ 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

CUNOŞTINłE 

1.  C1.1 C2.1 C3.1 C4.1 C5.1  C6.1 

2.  C1.2 C2.2 C3.2 C4.2 C5.2   C6.2 

ABILITĂłI 

3.  C1.3 C2.3 C3.4 C4.3 C5.3 C6.3 

4.  C1.4 C2.4 C3.5 C4.4 C5.4 C6.4 

5.  C1.5 C2.5 C4.5 C4.5 C5.5 C6.5 

Standarde minimale de performanŃă pentru evaluarea competenŃei:       

 

 

 

                                                                          
Descriptori de nivel  ai  competenŃelor transversale∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

    
           CompetenŃe transversale  
 

 
Standarde minimale de performanŃă pentru evaluarea competenŃei 
 

6. CT1                                                                         

7.  CT2 

 
8. CT3 

 
 

                                                 
∗ Se vor identifica  maximum 6 competenŃe profesionale 
∗∗ Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaŃi în Matricea Cadrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior (Figura 3) în funcŃie de nivelul calificării (LicenŃă/Masterat/Doctorat) 
   

 



Anexa 1 bis 
 
Universitatea .......................................              Facultatea ...............................................           
Domeniul fundamental  ………………………….                                        Domeniul de Studii ………………………………….                                                                Programul de Studii………………………………………. 
  Grila 1 – Elemente specifice de  descriere a domeniului/programului de studii 

∗∗∗∗ 
 
 

 

Denumirea calificării 
..................................... 

Nivelul calificării 
..................................... 

        OcupaŃii posibile: 
 

CompetenŃe profesionale∗∗∗∗ 
Descriptori de  
nivel ai elementelor  
structurale ale competenŃelor profesionale∗∗∗∗∗∗∗∗ 

C7 C8 

CUNOŞTINłE 

1.  C7.1 C8.1 

2.  C7.2 C8.2 

ABILITĂłI 

3.  C7.3 C8.3 

4.  C7.4 C8.4 

5.  C7.5 C8.5 

Standarde minimale de performanŃă pentru evaluarea competenŃei:   

 

 
                                                                          
Descriptori de nivel  ai  competenŃelor transversale∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

    
           CompetenŃe transversale  
                                                                   

 
Standarde minimale de performanŃă pentru evaluarea competenŃei 
 

6. CT1       

7.  CT2 

 
8. CT3 

 
 

                                                 
∗ Se vor  menŃiona maximum  trei competenŃe  
    
∗∗ Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaŃi în Matricea Cadrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior (Figura 3) în funcŃie de nivelul calificării (LicenŃă/Masterat/Doctorat) 
   



OcupaŃia

� activitatea utilă, aducătoare de venit, pe care o 
desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o 
unitate economico-socială şi care constituie sursă 
de existenŃă pentru respectiva persoană;

� este proprie persoanelor active, care practică o 
activitate recunoscută de societate ca fiind utilă.



OcupaŃia
� activitatea exercitată efectiv la 

locul de muncă;

Profesia
� calificarea obŃinută prin studii.

Calificare # OcupaŃie # Profesie



Standard minimal de performanŃă

� criteriu de evaluare a competenŃei;
� enunŃ sintetic;
� nivelul de prag (admis/respins) care 

indică dacă respectiva competenŃă a 
fost sau nu formată/dezvoltată.



� reprezintă suportul pentru identificarea corelaŃiilor 
dintre competenŃele profesionale şi competenŃele 
transversale şi ariile de conŃinut, disciplinele de 
studiu şi creditele alocate.

Grila 2



 
Universitatea:.........................         Facultatea:......................            Calificarea: ........................              Nivelul de studii: ............................ 
 
Domeniul fundamental  ………………………                                              Domeniul de studii………………………………                                         Programul de studii………………………… 

 

Grila 2. Stabilirea corelaŃiilor dintre competenŃele profesionale şi competenŃele transversale şi ariile de conŃinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate 

 
  Credite CompetenŃe profesionale CompetenŃe explicitate prin 

 descriptori de nivel 
Arii de conŃinut    Discipline de studiu 

Pe  
disciplină* 

     Pe     
competenŃă 

D1  

D2  

C1 
 
 
 
 

 
 

 
 

…  

 

D1  

D2  

C2 
 
 
 

  

…  

 

D1  

D2  

C3   

…  

 

D1  

D2  

C4   

…  

 

D1  

D2  

C5   

…  

 

 

D1  

D2  

   

…  

 

 

 

Credite CompetenŃe transversale Discipline 
de studiu Pe disciplină Pe competenŃă 

D1  

D2  

CT1 

…  

 

D1  

D2  

CT2 

…  

 

D1  

D2  

CT3 

…  

 

* Se va menŃiona numărul  de credite prin care disciplina respectivă contribuie la realizarea competenŃelor, din totalul de credite alocat disciplinei potrivit planului de învăŃământ. 

Anexa 2 



Acte normative importante

� Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011

� OM nr. 4430/2009 privind Metodologia de realizare şi utilizare a CNCIS
(www.acpart.ro);

� OMECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenŃă şi suplimentul la 
diplomă

� OMECT nr. 4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la 
diplomă

� HG nr. 890/2008 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite
absolvenŃilor învăŃământului universitar de licenŃă înmatriculaŃi în anul
I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008  

� HG nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a 
structurilor instituŃiilor de învăŃământ superior şi a 
specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate
sau autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea

� HG nr. 631/2010 privind şi completarea HG nr. 749/2009

� OM nr. 5239/2010 pentru modificarea şi completarea ordinului nr. 
4630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de 
masterat aprobate de ARACIS



6. Etape ale elaborării unei noi 
calificări

Etapa I – Descrierea domeniului/programelor de studii 
prin competenŃe profesionale şi competenŃe 
transversale (Grila 1);

Etapa a II-a – Identificarea, pentru fiecare program de 
studii, a corelaŃiilor dintre competenŃe şi arii de 
conŃinut, discipline de studii şi creditele alocate 
disciplinelor (Grila 2);

Etapa a III-a – Elaborarea planului de învăŃământ al 
programului de studii, în concordanŃă cu competenŃele 
care definesc calificarea;

Etapa a IV-a – Elaborarea fişelor disciplinelor, în 
concordanŃă cu planul de învăŃământ şi competenŃele 
care definesc calificarea.



Impactul CNCIS

� O sistematizare și o coerență a ofertei universitare;
� Mutarea accentului de pe discipline pe rezultatele învățării;
� Fundamentarea ofertei educaționale pe analiza ocupațională;
� Îmbunătățirea calității și sprijinirea performanței în 

învățământul superior;
� Posibilitatea dezvoltării unor noi calificări necesare unor noi 

ocupaŃii.



MulMulŃŃuumesmes pentru atenpentru atenŃŃie!ie!

UnitateaUnitatea ExecutivaExecutiva a a ConsiliuluiConsiliului National al National al CalificarilorCalificarilor sisi al al 
FormariiFormarii ProfesionaleProfesionale a a AdultilorAdultilor

(UECNCFPA)(UECNCFPA)
Piata Valter maracineanu, 1-3, et. II, cam 164 
010155
Tel.: 0040/21/3157846
Fax:0040/21/3157855

E-mail: sorin.zaharia@acpart.ro; 
Web: www.acpart.ro
www.cnfpa.ro


