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Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al analizei ocupationale pentru aria 
ocupationala EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE, Grupa COR 2412

Ocupatiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupationale sunt:

____

Evaluatorul de competente profesionale este un specialist cu experienta recenta de munca 
si/sau de coordonare în ocupatiile pentru care este desemnat sa efectueze evaluari de catre 
furnizorii de servicii de evaluare cum ar fi: unitati scolare FPI/ ÎPT, centre de evaluare si 
certificare a competentelor profesionale dobândite pe alte cai decât cele formale, furnizori 
de FPC . 

Evaluatorul elaboreaza  planul de evaluare în vederea evaluarii competentelor specifice 
unei ocupatii, în baza caruia pregateste si deruleaza procesul de evaluare. El raspunde de 
punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind programul si metodele de 
evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluarii.

Evaluatorul explica si detaliaza candidatului, la cerere, continutul si cerintele  
standardului ocupational, ajutându-l sa îsi evalueze propria performanta profesionala în 
raport cu cerintele si sa decida asupra  intrarii  voluntare  în procesul de evaluare.

Evaluatorul  va fi certificat de catre CNFPA pentru acele competente pe care le 
demonstreaza în urma procesului de evaluare a competentelor si va fi înregistrat în 
Registrul Evaluatorilor certificati CNFPA.

Raspunderea pentru acordarea certificatelor de competente profesionale revine 
evaluatorului de competente profesionale. Ca specialist într-un anumit  domeniu de 
activitate, evaluatorul este preocupat permanent de  evolutia competentelor din domeniul 
respectiv si se mentine independent fata de procesul de formare al candidatului pe care îl 
evalueaza.

Descriere: 

Informatii generale de interes privind practicarea ocupatiilor la care s-a facut 
referire
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Lista unitatilor de competenta

Unitati de competenta cheie

Titlul unitatii 1: Comunicarea în limba oficiala

Titlul unitatii 2: Comunicare în limbi straine

Titlul unitatii 3: Competente de baza în matematica, stiinta, tehnologie

Titlul unitatii 4: Competente informatice

Titlul unitatii 5: Competenta de a învata

Titlul unitatii 6: Competente sociale si civice

Titlul unitatii 7: Competente antreprenoriale

Titlul unitatii 8: Competenta de exprimare culturala

Unitati de competenta generale

Titlul unitatii 1: Aplicarea normelor SSM si în domeniul situatiilor de 
urgenta

Titlul unitatii 2: Aplicarea normelor de protectie a mediului 

Titlul unitatii 3: Organizarea activitatii proprii

Unitati de competenta specifice

Titlul unitatii 1: Elaborarea planului de evaluare

Titlul unitatii 2: Elaborarea instrumentelor de evaluare

Titlul unitatii 3: Consilierea persoanei  evaluate

Titlul unitatii 4: Programarea procesului de evaluare

Titlul unitatii 5: Efectuarea  evaluarii

Titlul unitatii 6: Analizarea dovezilor obtinute în urma  evaluarii

Titlul unitatii 7: Verificarea interna a calitatii proceselor de evaluare
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1. Stabileste scopul 
planului de evaluare. 

1.1. Scopul planului de evaluare 
este stabilit având în vedere 
gama de variabile a evaluarii.

1.2. Scopul planului de evaluare 
este stabilit având în vedere tipul 
de evaluare necesar.

1.3.Scopul planului de evaluare 
este stabilit având în vedere 
cerintele locului de munca al 
candidatului. 

Stabilirea scopului planului de 
evaluare se face cu 
profesionalism si rigurozitate. 

2. Identifica surse de 
informare specifice 
competentelor 
evaluate.

2.1. Sursele de informare sunt 
identificate având în vedere toate 
tipurile de surse disponibile. 

2.2. Sursele de informare sunt 
identificate având în vedere 
experienta proprie în cadrul 
ocupatiei a evaluatorilor.  

Identificarea surselor se 
realizeaza cu acuratete si cu 
preocupare pentru identificarea 
unei game variate de surse de 
informare.

3. Stabileste 
obiectivele evaluarii.

3.1. Obiectivele  evaluarii sunt 
stabilite având în vedere numarul 
competentelor de evaluat. 

3.2. Obiectivele evaluarii sunt 
stabilite asigurându-se suficienta 
lor prin  acoperirea tuturor 
aspectelor critice. 

3.3. Obiectivele evaluarii sunt 
stabilite având în vedere 
respectarea cerintelor de 
asigurare a calitatii.

Stabilirea obiectivelor se 
realizeaza cu exigenta si 
rigurozitate.

Elaborarea planului de evaluare

(unitate de competenta specifica 1)

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

5

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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4. Alege metodele de 
evaluare

4.1. Metodele de evaluare sunt 
alese având în vedere obiectivele 
evaluarii.

4.2. Metodele de evaluare sunt 
alese având în vedere gama 
variata de tipuri de instrumente
de evaluare. 

4.3. Metodele de evaluare sunt 
alese  în contextul validitatii
acestora.

Alegerea metodelor de evaluare 
se realizeaza  cu seriozitate, 
obiectivitate si responsabilitate. 

5. Dezvolta specificatii 
pentru instrumentele 
de evaluare stabilite

5.1. Specificatiile sunt dezvoltate 
având în vedere obiectivele
instrumentului de evaluare. 

5.2. Specificatiile sunt dezvoltate 
având în vedere reguli de 
compensare pentru evaluarile 
esuate.

5.3. Specificatiile sunt dezvoltate
astfel încât sa asigure baza 
pentru o gama variata de 
combinatii ale instrumentelor de 
evaluare .

Dezvoltarea specificatiilor se 
realizeaza cu acuratete, atentie si 
minutiozitate.

6. Verifica planul de 
evaluare

6.1. Planul de evaluare este 
verificat având în vedere 
conformitatea cu competentele 
generate  de analiza  standardului
ocupational. 

6.2. Planul de evaluare este 
verificat având în vedere 
asigurarea transparentei
procesului de evaluare. 

6.3. Planul de evaluare este 
verificat din punct de vedere al 
conformitatii  cu  scopul sau.

6.4. Planul de evaluare este 
verificat în conformitate cu 
procedurile interne ale centrului 
de evaluare.

Verificarea planului de evaluare 
se realizeaza cu rigurozitate si 
atentie la detali .

Contexte: 

Locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara în locatii specifice, corelate cu 

i
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conditiile de munca de care dispune evaluatorul de competente profesionale.

Modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara individual, decizia cu privire la 
modul de lucru apartinând în totalitate evaluatorului de competente profesionale si cu 
informarea/aprobarea conducerii Centrului de evaluare.

Gama de variabile:

Gama de variabile  specifice evaluarii:

- tipul de program de formare absolvit de candidat;

- experienta anterioara a candidatului în ocupatie;

- nivelul de calificare;

- procedurile interne ale centrului de evaluare;

Tipuri de evaluare: initiala , formativa,  sumativa.

Tipuri de surse de informare: analize ocupationale,standard ocupational, standard de pregatire
profesionala, calificari, curriculum, planuri de evaluare anterioare, instrumente de evaluare, 
manuale, documentatie specifica.

Specificatii pentru instrumentele de evaluare: 

- formatul instrumentului;

- gradul de dificultate al itemilor (întrebari si raspunsuri);

- numarul si tipul de itemi de evaluare utilizati în cadrul fiecarui instrument de evaluare;

- ponderea relativa a instrumentelor de evaluare specificate în plan;

- nivelul de performanta evaluat;

Tipuri de metode de evaluare:

- teste scrise;

- teste orale: interviul;

- probe practice: observarea la locul de munca/proces simulat;

- portofoliu (cu elemente solicitate);

- proiect/lucrare de absolvire;

- etc.
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- Metodologia (M4) de certificare a calificarilor si competentelor;

- cerintele PDCA pentru Planificare;

- reguli de ponderare si formula mediei  ponderate;

- cunostinte specifice dezvoltarii instrumentelor de evaluare;

- tipuri de metode de evaluare;

- cunostinte specifice competentelor evaluate;

- reguli de elaborare a obiectivelor;

- tipuri de surse de informare pentru evaluare;

- categorii de informatii specifice procesului de evaluare;

- tipuri de evaluare;

- cunostinte de operare calculator;

Cunostinte:



COD: EFS 8                                                  Pagina 8 din 34                              Gîtu Simona
Versiunea: 0                  SO –Evaluator de competente profesionale                                        30.05.2009

6

1. Elaboreaza  itemi de 
evaluare.

1.1. Itemii de evaluare sunt elaborati 
în conformitate cu specificatiile 
cuprinse în obiectivele din planul de 
evaluare si în specificatiile 
instrumentelor de evaluare.

1.2. Itemii de evaluare sunt elaborati 
în conformitate  cu regulile de 
construire a itemilor de evaluare, de 
continut si de forma.

1.3. Itemii de evaluare sunt elaborati
având în vedere asigurarea unei
evaluari valide, obiective si coerente 
intern. 

Elaborarea itemilor de 
evaluare se realizeaza cu
obiectivitate si rigurozitate.

2. Dezvolta instrumente 
de evaluare.

2.1.Instrumentele  de evaluare sunt 
dezvoltate conform specificatiilor 
cuprinse în planul de evaluare si în 
specificatii.

2.2. Instrumentele  de evaluare sunt 
dezvoltate  având în vedere cantitatea 
corecta a elementelor de testare.

2.3. Instrumentele  de evaluare sunt 
dezvoltate selectând itemii de evaluare 
specifici aspectului evaluat, în acord 
cu specificatiile planului de evaluare. 

Dezvoltarea instrumentelor 
de evaluare se realizeaza cu 
responsabilitate.

Elaborarea instrumentelor de evaluare

(unitate de competenta specifica 2)

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise de 
elementul de competenta

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activitatii 
descrisa de elementul de 
competenta
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3. Elaboreaza bareme de 
evaluare.

3.1. Baremele de evaluare sunt 
elaborate  pentru fiecare item si 
dimensiune evaluate. 

3.2. Baremele de evaluare sunt 
elaborate astfel încât sa asigure un 
grad înalt de obiectivitate si 
transparenta. 

3.3. Baremele de evaluare sunt 
elaborate astfel încât sa reduca la 
minim diferentele de notare dintre 
evaluatori.

Elaborarea baremelor de 
evaluare se realizeaza cu
rabdare si exigenta. 

4. Revizuieste 
instrumentele  de 
evaluare.

4.1. Instrumentele  de evaluare sunt 
revizuite având în vedere cerintele de 
forma si continut.

4.2. Instrumentele   de evaluare sunt 
revizuite având în vedere claritatea si 
corectitudinea instructiunilor catre 
candidat.

4.3. Instrumentele de evaluare sunt
revizuite sub raportul itemilor 
continuti în conformitate cu planul de 
evaluare si cu specificatiile. 

Revizuirea testelor de 
evaluare se realizeaza cu 
exigenta.

Contexte: 

Locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara în locatii specifice, în functie de 
conditiile de munca de care dispune evaluatorul de competente profesionale. 

Modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara individual, decizia cu privire la 
modul de lucru apartinând în totalitate evaluatorului de competente profesionale si cu 
informarea/aprobarea conducerii Centrului de Evaluare.

Gama de variabile:

- procedurile interne ale centrului de evaluare;

- specificatii pentru instrumentele de evaluare;

- formatul instrumentului;

- gradul de complexitate al itemilor;

- numarul si tipul de itemi de evaluare utilizati în cadrul fiecarui instrument de evaluare;
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- ponderea relativa a instrumentelor de evaluare specificate în plan;

- nivelul de performanta evaluat.

Tipuri de teste de evaluare: 

- teste standardizate scrise;

- teste standardizate orale;

- teste standardizate practice.

Tipuri de itemi de evaluare:

- itemi cu alegere multipla;

- itemi cu raspuns scurt / de completare;

- itemi cu raspuns deschis / elaborat – eseu, raport, sinteza;

-itemi perechi / corespondente;

- itemi cu alegere duala (adevarat sau fals);

- studiu de caz etc.

Itemi de evaluare – elementele din care se compune un instrument de evaluare, enunturi, întrebari 
simple sau structurate, probleme, exercitii de orice tip.

- tipuri de itemi utilizati pentru instrumente de evaluare a competentelor;

- reguli de scriere a itemilor;

- specificatii cerute pentru elaborarea unui test de evaluare;

- reguli de alocare a punctelor sau reguli de punctare a itemilor în mod obiectiv;

- taxonomii privind descrierea capacitatilor cognitive;

- reguli de comunicare în scris (redactare a unui text);

- cunostinte de operare pe calculator;

Cunostinte:
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1. Pregateste candidatul 
pentru procesul de 
evaluare.

1.1. Candidatul este pregatit pentru 
procesul de evaluare prin explicarea 
de catre evaluator a standardului 
corespunzator ocupatiei analizate.

1.2. Candidatul este pregatit pentru 
procesul de evaluare prin prezentarea 
de catre evaluator a fisei de 
autoevaluare.

1.3. Candidatul este pregatit pentru 
procesul de evaluare având în vedere 
identificarea dovezilor de competenta 
necesare fiecarui aspect al 
competentelor ce urmeaza a fi 
evaluate.

1.4. Candidatul este pregatit pentru 
procesul de evaluare având în vedere 
prezentarea modului de organizare si a 
cerintelor privitoare la evaluare.

Pregatirea candidatului 
pentru procesul de evaluare 
se realizeaza cu solicitudine.

2.Îndruma candidatul pe 
parcursul procesului de 
evaluare.

2.1. Candidatul este îndrumat pe tot 
parcursul procesului de evaluare.

2.2.Candidatul este îndrumat în 
vederea identificarii si depasirii 
situatiilor de criza.

2.3. Candidatul este îndrumat 
permanent în vederea producerii celor 
mai bune dovezi de competenta.

Îndrumarea candidatului este 
realizata cu tact si 
diplomatie.

Consilierea persoanei evaluate

 (unitate de competenta specifica 3)

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

5

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise de 
elementul de competenta

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activitatii 
descrisa de elementul de 
competenta
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3. Ofera feedback 
candidatului.

3.1. Feedback-ul este oferit conform 
cerintelor sistemului propriu de 
verificare interna. 

3.2. Feedback-ul este oferit 
candidatului prin  recomandari cu 
privire la dezvoltarea competentelor 
sale. 

Oferirea feedback-ului se 
face cu profesionalism.

Contexte: 

Locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara în locatii specifice, în functie de 
conditiile de munca de care dispune evaluatorul de competente profesionale. 

Modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara individual, decizia cu privire la 
modul de lucru apartinând în totalitate evaluatorului de competente profesionale si cu 
informarea/aprobarea conducerii Centrului de Evaluare.

Gama de variabile:

- procedurile interne ale centrului de evaluare;

- conditii optime de evaluare: 

- spatiu adecvat evaluarii;

- dotari tehnice si materiale necesare evaluarii existente;

- accesul la echipamentele necesare demonstrarii competentelor etc. 

- documentatia în vigoare privind aplicarea principiilor de evaluare:

- Metodologia (M4) de certificare a calificarilor si competentelor;

- Ghidul evaluatorului de competente profesionale.

Principii folosite în evaluarea dovezilor de competenta:

- validitate;

- autenticitate;

- valabilitate;

- calitate;

- transferabilitate.
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- reguli de comunicare în scris (redactare a unui text);

- cunostinte specifice competentelor evaluate;

- reguli de primire si oferire a feedback-ului;

- reguli de intervievare;

- cunostinte operare calculator;

Cunostinte:
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4

1. Stabileste resursele
necesare procesului de 
evaluare.

1.1. Resursele sunt stabilite astfel 
încât sa corespunda metodelor de 
evaluare selectate.

1.2. Resursele sunt stabilite din 
timp, având în vedere 
desfasurarea în conditii optime a 
evaluarii.

Stabilirea/alocarea resurselor 
se realizeaza  cu atentie la 
detalii.

2. Organizeaza activitatea 
de evaluare. 

2.1. Activitatea de evaluare este 
organizata având în vedere 
comunicarea cu partile implicate 
în evaluare. 

2.2. Activitatea de evaluare este 
organizata având în vedere 
logistica necesara pentru derularea 
evaluarii.

Organizarea evaluarii se 
realizeaza cu operativitate,
profesionalism si 
minutiozitate.

3. Realizeaza programul de 
evaluare.

3.1. Programul de evaluare este 
realizat în  corelatie cu programul 
tuturor partilor implicate în 
evaluare.

3.2. Programul de evaluare este 
realizat în conformitate cu 
procedurile de evaluare –
înregistrare a candidatilor la 
evaluare, informarea acestora, 
primirea în sala de evaluare, 
aplicarea instrumentelor  de 
evaluare,  informarea post -
evaluare.

3.3. Programul de evaluare este 
realizat în conformitate cu 

Realizarea programului de 
evaluare se face cu respect ,
flexibilitate si interes fata de 
nevoile tuturor partilor 
implicate în evaluare.

Programarea procesului de evaluare

(unitate de competenta specifica 4 )

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

Elemente de competenta Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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cerintele de asigurare a calitatii.

4. Difuzeaza informatii 
privind derularea 
procesului de evaluare. 

4.1. Informatiile sunt difuzate 
catre toate partile implicate asupra 
tuturor  circumstantelor  de 
derulare a procesului  de  evaluare.

4.2. Informatiile sunt difuzate 
catre toate partile implicate asupra 
tuturor aspectelor ce urmeaza a fi 
evaluate. 

4.3. Informatiile sunt difuzate 
catre toate partile implicate în 
conformitate  cu criteriile de 
performanta pentru fiecare 
componenta evaluata.

Difuzarea informatiilor se 
realizeaza cu atentie la detalii.

Contexte: 

Locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara în locatii optime  procesului  de 
evaluare, în functie de conditiile de munca de care dispune evaluatorul de competente 
profesionale , de cerintele specifice evaluarii si de specificul procesului de evaluare.

Modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara individual si în grup, decizia cu 
privire la modul de lucru apartinând evaluatorului de competente profesionale în urma unor 
procese consultative si de informare/aprobare a conducerii Centrului de evaluare.

Gama de variabile:

- tipuri de resurse: 

- resurse materiale,

- resurse umane (specialisti cu experiente diverse). 

- procedurile interne ale centrului de evaluare;

- facilitati corespunzatoare pentru evaluare (resurse materiale):

- dotari tehnice necesare pentru evaluare;
- spatii specifice  amenajate pentru evaluare;
- materiale specifice necesare evaluarii etc.

- parti implicate în procesul de evaluare: 

- evaluatori;
- candidati;
- angajatori, etc. 
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Circumstante posibil negative privind participarea la evaluare:

- existenta unor motive justificabile  de absentare a candidattilor la o evaluare;

- neconformarea candidatilor   la instructiunile oferite de personalul responsabil cu evaluare;

- utilizarea de catre candidati de echipamente si mijloace auxiliare nepermise etc.

- conditii specifice de desfasurare a evaluarii;

- cunostinte cu privire la materiale logistice si dotari tehnice necesare evaluarii;

- cunostinte specifice de SSM si protectia muncii;

- cunostinte specifice managementului timpului;

- reguli de comunicare orala si scrisa (redactare a unui text);

- cunostinte de operare pe calculator;

Cunostinte:
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5

1. Aplica instrumentele de 
evaluare stabilite. 

1.1. Instrumentele de evaluare 
sunt aplicate conform cerintelor 
de  organizare  optima a 
procesului de evaluare. 

1.2. Instrumentele de evaluare 
sunt aplicate conform cu 
programul de evaluare.

1.3.Instrumentele de evaluare 
sunt aplicate conform cu 
cerintele planului de evaluare 
stabilit.

Aplicarea instrumentelor de 
evaluare se realizeaza cu 
profesionalism si corectitudine.

2. Verifica dovezile de 
competenta obtinute în 
urma evaluarii. 

2.1. Dovezile de competenta sunt 
verificate având în vedere itemii 
de evaluare si baremurile 
stabilite.

2.2. Dovezile de competenta sunt 
verificate în conformitate cu 
specificatiile stabilite pentru 
aplicarea instrumentului de 
evaluare.

2.2. Dovezile de competenta sunt 
verificate prin solicitarea de 
dovezi suplimentare, dupa caz.

Verificarea dovezilor de 
competenta se realizeaza cu
exigenta. 

Contexte: 

locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara atât în cadrul centrului de evaluare cât 
si în locatii diferite, în functie de conditiile de munca solicitate de competentele supuse evaluarii;

- modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara conform conditiilor impuse de 
metodele de evaluare stabilite în cadrul planului de evaluare.

Efectuarea  evaluarii

(unitate de competenta specifica  5)

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

Elemente de competenta Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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Gama de variabile:

- procedurile interne ale centrului de evaluare;

- conditii optime de evaluare: 

- spatiu adecvat evaluarii;

- dotari tehnice si materiale necesare evaluarii existente;

- accesul la echipamentele necesare demonstrarii competentelor, etc. 

- documentatia în vigoare privind aplicarea principiilor de evaluare:

- Metodologia (M4) de certificare a calificarilor si competentelor;

- Ghidul evaluatorului de competente profesionale.

Principii folosite în evaluarea dovezilor de competenta:

- validitate;

- autenticitate;

- valabilitate;

- calitate;

- transferabilitate.

- reguli de administrare a instrumentelor de evaluare;

- reguli de intervievare;

- cunostinte de aplicare a baremelor stabilite;

- cunostinte specifice competentelor evaluate;

- reguli de primire si oferire a feedback-ului;

- reguli de comunicare în verbala si în scris (redactare a unui text);

- cunostinte de operare calculator.

Cunostinte:
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4

1. Colecteaza 
dovezile evaluarii.

1.1. Dovezile evaluarii sunt
colectate având în vedere 
claritatea si relevanta acestora. 

1.2. Dovezile evaluarii sunt 
colectate de la candidat.

1.3. Dovezile evaluarii sunt 
colectate în acord cu procedurile 
de înregistrare a acestora în 
documente specifice. 

Colectarea dovezilor se 
realizeaza cu seriozitate si 
responsabilitate. 

2. Analizeaza 
dovezile obtinute în 
urma evaluarii.

2.1. Dovezile sunt analizate 
având în vedere criteriile de 
realizare din unitatea sau grupul 
de unitati la care se refera 
evaluarea. 

2.2. Dovezile sunt analizate 
având în vedere baremele de 
notare si grilele de corectare 
specifice fiecarui instrument. 

2.3. Dovezile sunt analizate 
având în vedere conformitatea 
rezultatelor cu criteriile de 
performanta stabilite initial. 

2.4. Dovezile sunt analizate 
având în vedere principii 
folosite în evaluarea dovezilor 
de competenta.

Analizarea dovezilor se 
realizeaza cu rigurozitate, 
obiectivitate si meticulozitate. 

3. Decide asupra 
competentei. 

3.1. Decizia privind competenta 
este luata  obiectiv având în 

Luarea deciziei privind 
competenta se realizeaza cu 

Analizarea dovezilor obtinute în urma evaluarii

(unitate de competenta specifica 6 )

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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vedere aspectele critice ale 
competentei relevate în urma 
aplicarii instrumentelor de 
evaluare. 

3.2. Decizia privind competenta 
este luata având în vedere 
dovezile înregistrate ale 
evaluarii.

3.3. Decizia privind competenta 
este luata având în vedere 
respectarea principiilor folosite 
în evaluarea dovezilor de 
competenta, principiilor generale 
si tehnice ale evaluarii, conform 
documentatiei în vigoare.

rigurozitate si  discernamânt. 

4. Înregistreaza 
dovezile evaluarii.

4.1. Dovezile evaluarii sunt 
înregistrate având în vedere 
reglementarile stabilite de 
autoritatile nationale de 
certificare. 

4.2. Dovezile evaluarii sunt 
înregistrate având în vedere 
claritatea, corectitudinea si 
relevanta acestora în raport cu
evaluarea efectuata.

4.3. Dovezile evaluarii sunt 
înregistrate în vederea eliberarii 
documentului de certificare .

Înregistrarea dovezilor se 
realizeaza cu  operativitate si 
profesionalism. 

Contexte: 

- locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara în cadrul centrului de evaluare 
în care îsi desfasoara activitatea evaluatorul de competente profesionale. 

- modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara individual, decizia cu privire 
la modul de lucru apartinând evaluatorului de competente profesionale, însa  având în 
vedere si respectarea procedurilor interne ale centrului de evaluare.

Gama de variabile:

- procedurile interne ale centrului de evaluare 

- principii folosite în evaluarea dovezilor de competenta:
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-validitate;

-autenticitate;

-valabilitate;

-calitate;

-transferabilitate.

Cunostinte:

- principii generale folosite în evaluarea competentelor;

- reguli de comunicare eficienta;

- norme si proceduri de raportare a rezultatelor catre autoritatile nationale de certificare;

- cunostinte de operare calculator.
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5

1. Realizeaza un 
plan de verificare 
interna.

1.1. Planul de verificare interna 
este realizat prin precizarea 
obiectivelor verificarii si a 
perioadei de verificare. 

1.2. Planul de verificare interna 
este realizat în conformitate cu 
cerintele verificarii externe. 

1.3. Planul de verificare interna 
este realizat  pentru acoperirea 
tuturor elementelor relevante 
care se supun verificarii interne. 

1.4. Planul de verificare interna 
este realizat în vederea 
comunicarii tuturor partilor 
interesate.

Realizarea planului de verificare 
interna se face cu rigurozitate si 
atentie la detalii. 

2. Colecteaza datele 
si informatiile 
solicitate.

2.1. Datele si informatiile 
solicitate sunt colectate prin 
intervievarea personalului 
responsabil de dezvoltarea 
instrumentelor de evaluare, a 
evaluatorilor.

2.2. Datele si informatiile 
solicitate sunt colectate conform 
cu procedurile interne existente.

Colectarea datelor se realizeaza 
cu rabdare, cu adaptabilitate si 
orientare catre interlocutor.

3. Analizeaza datele 
colectate. 

3.1. Datele colectate sunt 
analizate având în vedere
conformitatea cu caracteristicile 
procesului de evaluare si cu 

Analizarea datelor se realizeaza 
cu obiectivitate si 
profesionalism.

Verificarea interna a calitatii proceselor de evaluare

(unitate de competenta specifica 7 )

Nivelul de 
responsabilitatea si 
autonomie

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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procedurile specifice. 

3.2. Datele colectate sunt 
analizate prin urmarirea 
conformitatii instrumentelor de 
evaluare cu cerintele evaluarii. 

3.3. Datele colectate sunt 
analizate prin examinarea atenta 
a tuturor documentelor si 
dovezilor existente.

4. Întocmeste
raportul de verificare 
interna.

4.1. Raportul de verificare
interna este întocmit în corelatie 
cu toate datele solicitate si 
verificate si în acord cu planul 
intern de verificare.

4.2. Raportul de verificare este 
întocmit  în corelatie cu 
elementele  procesului de 
evaluare care sunt conforme cu 
cerintele într-o maniera valida, 
viabila   si transparenta.

4.3.Raportul de verificare este 
întocmit având în vedere 
precizarea neconformitatilor 
competentelor evaluate cu 
cerintele proceselor specifice.

4.4. Raportul de verificare este 
întocmit conform cerintelor 
procedurii interne de identificare 
a  oportunitatilor de 
îmbunatatire. 

Întocmirea raportului de 
verificare interna se realizeaza 
cu meticulozitate si 
profesionalism. 

5. Monitorizeaza 
derularea proceselor 
de evaluare.

5.1. Derularea proceselor de 
evaluare este monitorizata având 
în vedere pregatirea logisticii 
necesare.

5.2. Derularea proceselor de 
evaluare este monitorizata având 
în vedere corelarea cu cerintele 
procedurilor de asigurare interna 

Monitorizarea derularii 
proceselor de evaluare se 
realizeaza cu rigurozitate si 
atentie la detalii.
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a calitatii  în cadrul centrului de 
evaluare.

Contexte: 

- locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara în cadrul centrului de evaluare 
în care îsi desfasoara activitatea verificatorul intern;

- modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara individual, decizia cu privire 
la modul de lucru apartinând verificatorului intern, , cu respectarea cerintelor tuturor 
partilor interesate în verificarea interna si externa. De asemenea trebuie respectate cerintele 
procedurilor interne de asigurare a calitatii si trebuie obtinut acordul conducerii centrului.

Gama de variabile:

tipuri de date si informatii: continutul dosarelor, proceselor de evaluare, criterii de 
evaluare etc.

procedurile interne de asigurare a calitatii în centrul de evaluare;

-  obiectivele de verificare interna care urmaresc daca:

- sistemul de verificare al furnizorului de servicii de evaluare respecta cerinteler externe ale 
organismului de certificare relevant;

- procedurile interne de evaluare sunt efectiv puse în practica;

- instrumentele de evaluare sunt la standardele de calitate cerute;

- evaluatorii desemnati iau decizii valide si relevante privind evaluarea;

- certificarea si înregistrarea sunt conforme cerintelor autoritatilor nationale de certificare.

- cerintele  de verificare interna a unui centru de evaluare:

- desemnarea unui personal calificat, în vederea verificarii interne;

- implementarea unei proceduri  de verificare interna;

- implementarea recomandarilor de îmbunatatire a serviciilor care constituie rezultatul 
activitatilor de verificare interna;

Parti interesate în verificare interna:

- verificatori interni;

- evaluatori;

Procedura de verificare interna ar trebui sa acopere cel putin urmatoarele aspecte:

- modul în care sunt monitorizate verificarea si conformitatea cu procedurile;
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- modul de desfasurare a activitatilor de verificare interna referitoare la calitatea 
instrumentelor de evaluare (frecventa si un esantion cantitativ);

- modul de verificare interna a procesului de certificare si de înregistrare a calificarilor;

- modul de monitorizare a calitatii prestatiei evaluatorilor;

- modul de monitorizare a acuratetii activitatilor de înregistrare;

- modul în care se realizeaza implementarea recomandarilor de îmbunatatire a evaluarii;

- calitatea rezultatelor  activitatilor de masurare a satisfactiei clientilor si a altor parti 
interesate privind calitatea proceselor de evaluare;

- modul de aplicare a procedurii de identificare a neconformitatilor si  a planului de actiuni 
corective/preventive;

- caracterul sistematic si eficace al procesului de efectuare de catre managementul centrului 
a calitatii proceselor de evaluare si de management derulate în cadrul centrului;

- terminologie si concepte de baza privind  asigurarea si managementul calitatii;

- modele si sisteme de management al calitatii în FPC;

- Cadrul European de Referinta privind Asigurarea Calitatii în EFP;

- proceduri de verificare interna;

- tehnici de colectare a datelor;

- norme si proceduri de raportare a rezultatelor catre autoritatile nationale de certificare;

- principii generale de evaluare folosite în evaluarea competentelor;

- norme si proceduri de verificare externa a centrelor de evaluare;

- cunostinte specifice managementului timpului;

- reguli de comunicare în scris (redactare a unui text);

- cunostinte de operare pe calculator;

Cunostinte:
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1. Aplica normele de 
sanatate si securitate 
în munca.

1.1. Normele de sanatate si 
securitate în munca sunt 
aplicate în conformitate cu 
caracteristicile  locului de 
desfasurare a activitatilor 
specifice competentelor 
evaluate. 

1.2. Normele de sanatate si 
securitate în munca sunt 
aplicate  conform cu 
cerintele legislatiei muncii 
în vigoare.

1.3. Normele de sanatate si 
securitate în munca sunt 
aplicate  conform 
instructajului efectuat. 

Aplicarea  normelor SSM este 
facuta cu  profesionalism, 
corectitudine si rigurozitate. 

2. Aplica normele de 
prevenire si stingere 
a incendiilor.

2.1. Normele de prevenire si 
stingere sunt aplicate având 
în vedere ca activitatea de 
evaluare sa se desfasoare 
prin respectarea conditiilor 
de securitate si cu 
respectarea normelor PSI.

2.2. Normele de prevenire si 
stingere sunt aplicate având 
în vedere ca procedurile PSI 
sa fie însusite prin 
participarea la instructajul 
realizat. 

2.3. Normele de prevenire si 
stingere a incendiilor sunt 
aplicate având în vedere ca 
echipamentele si materialele 
de stingere a incendiilor sa 

Aplicarea normelor de prevenire 
si stingerea incendiilor se 
realizeaza cu promptitudine.

Aplicarea normelor de sanatate si securitate în munca si în 
domeniul situatiilor de urgenta

(unitate de competenta generala 1)

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

4

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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fie actionate conform 
normativelor si tehnicilor
însusite în cadrul 
instructajului.

3. Aplica procedurile 
de urgenta si de 
evacuare.

3.1. Procedurile de urgenta si de 
evacuare sunt aplicate în 
succesiunea prestabilita, 
respectând procedurile 
specifice locatiei unde se 
realizeaza evaluarea de 
competente profesionale.

3.2. Procedurile de urgenta si de 
evacuare sunt aplicate în 
conformitate cu 
specificitatea locatiei unde   
se realizeaza evaluarea de 
competente profesionale.

3.4. Procedurile de urgenta si de 
evacuare sunt aplicate 
conform planului afisat la 
loc vizibil.

Aplicarea  procedurilor de 
urgenta si de evacuare este 
facuta cu rapiditate,corectitudine
si luciditate. 

Contexte: 

- locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara atât în cadrul centrului de 
evaluare cât si în alte locatii , în functie de conditiile de munca solicitate de competentele 
supuse evaluarii;

- modul de desfasurare a  activitatilor: evaluatorul de competente profesionale respecta 
aplica si respecta toate cerintele SSM specifice locatiei unde se realizeaza evaluarea de 
competente profesionale.

- procedurile interne de management al securitatii si sanatatii în munca.

Gama de variabile: În locatia  unde  se realizeaza evaluarea de competente profesionale, 
precum si în cadrul centrului de evaluare a competentelor se au în vedere urmatoarele 
variabile asociate cerintelor SSM:

- riscuri: pericol de lovire, pericol de electrocutare, pericol de cadere de materiale si 
obiecte de la înaltime, etc.

- factori de risc referitori la: sarcina de munca, executant, mediul de munca, procesul 
tehnologic, temperatura, zgomote, etc.

- aspecte relevante: tipurile de activitati desfasurate, modalitatea de organizare a 
activitatilor, existenta si repartizarea cailor de acces, numarul de participanti în 
procesul de munca si distribuirea pe posturi de lucru, conditiile de lucru, etc.

- mijloace de semnalizare: permanenta (panouri, culori de securitate, etichete), 
ocazionala (semnale luminoase, acustice, comunicarea verbala pentru atentionarea 
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asupra unor evenimente periculoase, evacuare de urgenta, etc.)
- echipamente: tehnic, individual de lucru, individual de protectie.
- situatii de urgenta: incendii, cutremure, inundatii, explozii, alunecari de pamânt, etc.
- persoane abilitate: seful locului de munca, sef de echipa, coordonatori SSM si 

responsabil situatii de urgenta, etc.
- servicii de urgenta: ambulanta, pompieri, protectie civila, etc.
- modalitati de interventie: îndepartarea accidentatilor din zona periculoasa, degajarea 

frontului pentru eliberarea accidentatilor prinsi sub darâmaturi, anuntarea operativa 
a persoanelor abilitate, etc.

Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, raniri, fracturi), electrocutare,  arsuri, 
intoxicatii cu gaze, probleme respiratorii, etc.

- privind organizarea si particularitatile activitatilor specifice pentru care se realizeaza 
evaluarea de competente profesionale;

- reguli de utilizare a spatiilor  si aparatelor destinate activitatilor pentru care se realizeaza
evaluarea de competente profesionale;

- factorii de risc în cadrul spatiilor prevazute pentru realizarea activitatilor planificate pentru 
evaluarea de competente profesionale;

- legislatie specifica domeniului SSM;

- tipuri de accidente posibile;

- norme SSM generale si specifice locului de munca;

- norme PSI;

Cunostinte:
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1. Aplica normele de 
protectie a mediului.

1.1. Normele de protectie a 
mediului sunt aplicate în 
conformitate cu specificul 
locatiei de desfasurare  a 
procesului de evaluare a 
competentelor.  

1.2. Normele de protectie a 
mediului sunt aplicate  
conform cu legislatiei 
muncii în vigoare.

1.3. Normele de protectie a 
mediului sunt aplicate  
conform instructajului 
efectuat. 

Aplicarea  normelor de protectie 
a mediului este facuta cu  
corectitudine si profesionalism. 

2. Intervine pentru 
diminuarea riscurilor 
de mediu.

2.1 Riscurile de mediu sunt 
diminuate prin aplicarea de 
proceduri de recuperare a 
materialelor refolosibile.

2.2 Riscurile de mediu  sunt
diminuate prin manipularea 
si depozitarea reziduurilor 
generate de procesul de 
evaluare conform 
procedurilor interne
specifice  locatiei unde se 
desfasoara evaluarea, fara 
afectarea mediului 
înconjurator.

2.3  Riscurile de mediu sunt 
diminuate prin aplicarea de 
masuri reparatorii a 
mediului înconjurator, în 
conformitate cu procedurile 
de urgenta si legislatia în 

Interventia pentru aplicarea de 
masuri reparatorii se desfasoara 
cu promptitudine si precizie. 

Aplicarea normelor de protectie a mediului

 (unitate de competenta generala 2)

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

4

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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vigoare.

2.4  Riscurile de mediu sunt
diminuate prin aplicarea de 
masuri reparatorii, evitând 
agravarea situatiei deja 
create.

3. Actioneaza pentru 
diminuarea 
consumului de 
resurse naturale.

3.1 Consumul de resurse 
naturale este diminuat prin  
utilizarea acestora în mod
judicios.

3.2. Consumul de resurse 
naturale este diminuat prin 
actiunea permanenta 
conform procedurilor 
specifice.

Actionarea pentru diminuarea 
consumului de resurse naturale 
se face cu profesionalism, 
responsabilitate si simt civic.

Contexte: 

Locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara atât în cadrul centrului de 
evaluare cât si în locatiile aferente procesului de evaluare, în functie de conditiile de munca 
solicitate de competentele supuse evaluarii.

Modul de desfasurare a  activitatilor: evaluatorul de competente profesionale respecta toate 
cerintele de protectie a mediului la locul de munca si  în cadrul altor locatii în care se 
realizeaza evaluarea de competente profesionale.

Gama de variabile: 

- proceduri interne de protectie si management al mediului;

- documentatie de referinta: legea protectiei mediului, norme de protectia mediului, ISO 
14001, regulament de ordine interioara ( ROI ), fisa postului, plan prevenire si protectie, 
proceduri interne specifice locului de munca, tematica instruiri etc.

- factori de mediu: apa, aer, sol, specii si habitate naturale.

- riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversitatii etc.

- factori de risc ce actioneaza asupra mediului:

- chimici: substante toxice, corozive, inflamabile;

- mecanici:  vibratii excesive ale echipamentelor tehnice; miscari functionale ale 
echipamentelor; deplasari ale mijloacelor de productie sub efectul gravitatiei ( alunecare, 
rostogolire, rasturnare etc. ); 

- termici;

- electrici;

- biologici;
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- radiatii;

- gaze ( inflamabile, explozive );

- alti   factori  de risc ai mediului: lucrari care implica expunerea la pulberi în suspensie, în 
aer, lucrari care implica expunerea la aerosoli caustici sau toxici.

- instructaje periodice: zilnice, saptamânale, lunare sau la intervale stabilite prin instructiuni 
proprii, în functie de specificul conditiilor de lucru. 

- persoane abilitate: inginer, maistru, tehnician, sef de echipa, responsabili de mediu, 
pompieri, etc.

- servicii abilitate: servicii de ambulanta, pompieri, protectie civila, etc.

- resurse naturale: apa, gaze, sol, resurse energetice, etc.

- privind organizarea si particularitatile activitatilor specifice pentru care se realizeaza 
evaluarea de competente profesionale;

- norme specifice de protectie a mediului;

- standardul ISO 14001;

- legislatie si proceduri interne de urgenta, specifice;

- particularitatile locului de munca.

Cunostinte:
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1. Stabileste 
prioritatile proprii.

1.1. Prioritatile sunt stabilite în 
functie de disponibilitatea 
si calitatea resurselor, de 
experienta si competenta 
proprie.

1.2. Prioritatile sunt stabilite  
prin atribuirea duratei de 
timp/ numarului de zile/ ore 
pentru fiecare din activitatile 
planificate.

1.3. Prioritatile sunt stabilite în 
raport cu celelalte parti 
interesate care sunt 
implicate în activitatea de 
evaluare a competentelor 
profesionale.

Stabilirea prioritatilor se face  cu
atentie, corectitudine si 
obiectivitate. 

2. Planifica etapele 
activitatilor proprii.

2.1. Etapele activitatii proprii 
sunt planificate în functie de 
obiective si de resursele 
disponibile.

2.2. Etapele activitatii proprii 
sunt planificate având în 
vedere adaptabilitatea la 
situatiile neprevazute 
aparute pe parcurs.

2.3. Etapele activitatii proprii 
sunt planificate dupa caz, de 
comun acord cu partile 
interesate.

Planificarea activitatii proprii 
este facuta cu atentie, simt 
analitic si seriozitate.

Organizarea activitatii proprii

 (unitate de competenta generala 3)

Nivelul de 
responsabilitate si 
autonomie

4

Elemente de 
competenta

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activitatii descrise 
de elementul de competenta

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activitatii descrisa de 
elementul de competenta
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3. Revizuieste 
planificarea 
activitatilor proprii.

3.1.Planificarea activitatii 
proprii este revizuita având 
în vedere rezultatele 
autoevaluarii si, totodata, 
compararea rezultatelor 
obtinute cu obiectivele 
activitatilor planificate.

3.2. Planificarea activitatii 
proprii este revizuita având 
în vedere respectarea 
termenelor prestabilite 
pentru fiecare din 
obiectivele propuse.

3.3. Planificarea activitatii 
proprii este revizuita având 
în vedere restabilirea duratei
activitatilor proprii în raport 
cu timpul disponibil si în 
ordinea prioritatii lor.

3.4. Planificarea activitatii 
proprii este revizuita având 
în vedere replanificarea în 
timp util a activitatilor
nerealizate pentru încadrarea 
în termenele prestabilite.

Revizuirea este facuta cu 
operativitate, si discernamânt.

- locul de desfasurare a activitatii: activitatea se desfasoara în cadrul centrului de evaluare 
în care îsi desfasoara activitatea evaluatorul de competente profesionale. 

- modul de desfasurare a  activitatilor: activitatea se desfasoara individual, decizia cu privire 
la modul de lucru apartinând evaluatorului de competente profesionale,cu 
informarea/aprobarea managementului centrului.

- instrumente specifice de planificare a activitatilor proprii, inclusiv informatice;

- particularitati: alegerea metodei de evaluare în functie de dovezile de competenta 
existente, de competentele care se doresc a fi evaluate si de specificul ocupatiei si locului de 
munca;

- eventuale dificultati si obstacole: dificultati datorate incapacitatii fizice temporare ale 
evaluatului sau a evaluatorului (ca urmare a unor accidentari, îmbolnaviri), dificultati 
aparute ca urmare a introducerii în calendar a noi activitati neprevazute initial, dificultati 
legate de chestiuni personale justificabile, etc.

Contexte: 

Gama de variabile:
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- utilizarea planificatoarelor informatice;

- corelarea planificarii cu viziunea si strategia de dezvoltare profesionala;

- abordarea sistemica a proceselor pentru corelarea obiectivelor cu rezultatele;

- notiuni de planificare si organizare de baza;

- notiuni de relatii publice;

- tipuri de relatii interumane;

- notiuni de comunicare si gestionare a situatiilor neprevazute.

Cunostinte:
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Evaluatorul de competente profesionale este un specialist cu experienta recenta de munca 
si/sau de coordonare în ocupatiile pentru care este desemnat sa efectueze evaluari de catre 
furnizori de servicii de evaluare cum ar fi: unitati scolare FPI/ ÎPT, centre de evaluare si 
certificare a competentelor profesionale dobândite pe alte cai decât cele formale, furnizori de 
FPC . 

Evaluatorul elaboreaza  planul de evaluare în vederea evaluarii competentelor specifice unei 
ocupatii, în baza caruia pregateste si deruleaza procesul de evaluare. El raspunde de punerea în 
aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind programul si metodele de evaluare, 
înregistrând apoi rezultatele evaluarii.

Evaluatorul explica si detaliaza candidatului, la cerere, continutul si cerintele  standardului 
ocupational, ajutându-l sa îsi evalueze propria performanta profesionala în raport cu cerintele si 
sa decida asupra  intrarii  voluntare  în procesul de evaluare.

Evaluatorul  va fi certificat de catre CNFPA pentru acele competente pe care le demonstreaza 
în urma procesului de evaluare a competentelor si va fi înregistrat în Registrul Evaluatorilor 
certificati CNFPA

Evaluatorul de competente profesionale  este o calificare necesara pe piata muncii datorita 
nevoii permanente de certificare a competentelor obtinute pe alte cai decât cele formale. 

Evaluatorul de competente profesionale are cunostinte si experienta de 
munca dovedita în ultimii 5 ani, în ocupatia/calificarea în care deruleaza evaluari.

 Daca deruleaza procese de evaluare o perioada de minim 1 an, poate primi 
decizie de verificator intern de  la conducatorul centrului. În perspectiva schimbarii legislatiei, 
poate dobândi competenta de verificator extern.

Ordin Nr. 4543/468 din 23 august 2004 
pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe 
alte cai decât cele formale; Ordin Nr. 3329/81 din 23 februarie 2005 
pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor 
profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale.

Titlul Calificarii: EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE

Descriere: 

Motivatie:

Conditii de acces:

Rute de progres:

Cerinte legislative specifice: 
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Titlu calificarii:  
Codul calificarii: 
Nivelul calificarii: 4

Aplicarea normelor SSM si în domeniul situatiilor 
de urgenta

4

Aplicarea normelor de protectie a mediului 4

Organizarea activitatii proprii 4

Elaborarea planului de evaluare 5

Elaborarea instrumentelor de evaluare 6

Consilierea persoanei evaluate 5

Programarea procesului de evaluare 4

Efectuarea  evaluarii 5

Analizarea dovezilor obtinute în urma evaluarii 4

Verificarea interna a calitatii proceselor de evaluare 5

EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE

LISTA COMPETENTELOR

Nivelul calificarii :

Cod Denumirea competentei Nivel Credite
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1. Aplica normele de sanatate si securitate  
în munca cu corectitudine si rigurozitate în 
conformitate cu caracteristicile  locului de 
desfasurare a activitatilor specifice 
competentelor evaluate si cu cerintele 
legislatiei muncii în vigoare.

2. Aplica normele de prevenire si stingere a 
incendiilor cu promptitudine si stapânire de 
sine având în vedere ca activitatea de 
evaluare sa se desfasoare prin respectarea 
conditiilor de securitate si cu respectarea
normelor PSI si echipamentele si 
materialele de stingere a incendiilor sa fie 
actionate conform normativelor si 
tehnicilor însusite în cadrul instructajului.

3. Aplica procedurile de urgenta si de 
evacuare corect, rapid, cu luciditate si în 
succesiunea prestabilita respectând 
procedurile specifice locatiei unde   se 
realizeaza evaluarea de competente 
profesionale si planul de evacuare afisat.

- privind organizarea si particularitatile 
activitatilor specifice pentru care se realizeaza 
evaluarea de competente profesionale,

- reguli de utilizare a spatiilor  si aparatelor 
destinate activitatilor pentru care se realizeaza 
evaluarea de competente profesionale,

-  factorii de risc în cadrul spatiilor prevazute 
pentru realizarea activitatilor planificate pentru 
evaluarea de competente profesionale,

-tipuri de accidente de munca posibile,  

-norme SSM generale si specifice locului de 
munca, 
-reguli de utilizare a spatiilor  activitatilor
pentru care se realizeaza evaluarea de 
competente profesionale, 
-planuri de evacuare, 
-norme PSI, 
-mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca
Simulare

Intrebari orale
Test scris

Competenta: Aplicarea normelor SSM si în domeniul situatiilor de urgenta
Cod:
Nivel: 4
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•

•
•
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1. Aplica normele de protectie a mediului 
cu corectitudine si profesinalism, în 
conformitate cu specificul locatiei de 
desfasurare  a procesului de evaluare a 
competentelor  si a legislatiei muncii în 
vigoare.

2. Intervine pentru diminuarea riscurilor de 
mediu cu promptitudine si precizie, prin 
aplicarea de proceduri de recuperare a 
materialelor refolosibile, prin manipularea 
si depozitarea reziduurilor generate de    
procesul de evaluare conform procedurilor 
interne specifice  locatiei unde se 
desfasoara evaluarea fara afectarea 
mediului înconjurator, precum si prin 
aplicarea de masuri reparatorii a mediului 
înconjurator, în conformitate cu procedurile 
de urgenta si legislatia în vigoare.

3. Actioneaza pentru diminuarea 
consumului de resurse naturale cu 
responsabilitate prin  utilizarea acestora în 
mod judicios, conform procedurilor 
specifice.

- privind organizarea si particularitatile 
activitatilor specifice pentru care se realizeaza 
evaluarea de competente profesionale,

- Norme specifice de protectie a mediului.

- Legislatie si proceduri interne de urgenta, 
specifice.

- Particularitatile locului de munca.

-Standardul ISO 14001 

- Proceduri interne de protectie si management 
al mediului

- Factori de risc care actioneaza asupra 
mediului

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare

Test scris
Întrebari orale

portofoliu

Competenta: Aplicarea normelor de protectie a mediului
Cod:
Nivel: 4
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•

•
•
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1. Stabileste prioritatile proprii cu atentie, 
corectitudine si  obiectivitate prin atribuirea 
duratei de timp/ numarului de zile/ ore 
pentru fiecare din activitatile planificate si 
în raport cu celelalte parti interesate care 
sunt implicate în activitatea de evaluare a 
competentelor profesionale.

2. Planifica etapele activitatilor proprii cu 
atentie în functie de obiective si de 
resursele disponibile si având în vedere 
adaptabililtatea la situatiile neprevazute 
aparute pe parcurs.

3. Revizuieste planificarea activitatilor 
proprii cu operativitate si discernamânt
având în vedere rezultatele autoevaluarii si, 
totodata, compararea rezultatelor obtinute 
cu obiectivele activitatilor planificate, 
precum si replanificarea în timp util a 
activitatilor nerealizate pentru încadrarea în 
termenele prestabilite.

- notiuni de planificare si organizare de baza

- notiuni de relatii publice

- tipuri de relatii interumane

- notiuni de comunicare si gestionare a 
situatiilor neprevazute

-utilizarea planificatoarelor informatice
-corelarea planificarii cu viziunea si strategia de 
dezvoltare profesionala
-abordarea sistemica a proceselor pentru 
corelarea obiectivelor cu rezultatele
- instrumente specifice de planificare a 
activitatilor proprii, inclusiv informatice
- tipuri de dificultati si obstacole care pot sa 
apara în planificarea evaluarii.

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului 
si/sau produselor realizate de catre 
candidati

Intrebari orale

portofoliu

Competenta: Organizarea activitatii proprii

Cod:
Nivel: 4
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•
•

•

•
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1. Stabileste scopul planului de evaluare cu 
rigurozitate având în vedere gama de 
variabile a evaluarii, tipul de evaluare 
necesar si cerintele locului de munca al 
candidatului.

2. Identifica surse de informare specifice 
competentelor evaluate cu preocupare 
pentru identificarea unei game variate de 
surse de informare, având în vedere 
experienta proprie în cadrul ocupatiei a 
evaluatorilor.

3. Stabileste obiective de evaluat cu 
exigenta si rigurozitate având în vedere 
numarul componentelor de evaluat si 
asigurându-se suficienta lor prin  acoperirea 
tuturor aspectelor critice si având în vedere 
respectarea cerintelor de asigurare a 
calitatii (PDCA)

4. Alege metode de evaluare cu seriozitate 
si responsabilitate având în vedere 
obiectivele evaluarii si gama variata de 
tipuri de instrumente de evaluare si tinând 
cont de validitatea 

5. Dezvolta specificatii pentru 
instrumentele de evaluare solicitate cu 
acuratete, având în vedere obiectivele 
instrumentului de evaluare, reguli de 
compensare pentru evaluarile esuate 
precum si asigurarea unei baze baza pentru 
o gama variata de combinatii ale 
instrumentelor de evaluare .

6. Verifica planul de evaluare cu 
rigurozitate având în vedere conformitatea 
cu competentele generate  de analiza  
standardului ocupational, asigurarea 

- Metodologia (M4) de certificare a calificarilor 
si competentelor 

- Cerintele PDCA pentru Planificare 

- Reguli de ponderare si formula mediei  
ponderate

- Cunostinte specifice dezvoltarii 
instrumentelor de evaluare

- Tipuri de metode de evaluare

- Gama de variabile a evaluarii

- Cunostinte specifice competentelor evaluate

- Reguli de elaborare a obiectivelor

- Tipuri de surse de informare pentru evaluare

- Categorii de informatii specifice procesului de 
evaluare

-Tipuri de evaluare

- Cunostinte de operare calculator
-  Proceduri interne de evaluare 
- instrumente de evaluare 
- cunostinte specifice dezvoltarii standardelor 
ocupationale 
-Procedurile interne ale centrului de evaluare 
- Tipuri de evaluare: initiala ,formativa,  
sumativa

Competenta: Elaborarea planului de evaluare
Cod:
Nivel: 5
Credite:

Deprinderi Cunostinte
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transparentei procesului de evaluare si 
conformitatea acestuia cu scopul sau.

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului 
si/sau produselor realizate de catre 
candidati

Intrebari orale
Test scris

Portofoliu

Metode de evaluare:

•

•
•

•
•

•
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1. Elaboreaza itemi de evaluare cu
obiectivitate si rigurozitate în conformitate 
cu specificatiile cuprinse în planul de 
evaluare si în specificatiile instrumentelor 
de evaluare si cu regulile de construire a 
itemilor de evaluare, de continut si de 
forma a acestora.
2. Dezvolta teste de evaluare cu 
responsabilitate conform specificatiilor 
cuprinse în planul de evaluare si în 
specificatii si având în vedere cantitatea 
corecta a elementelor de testare.
3. Elaboreaza bareme de evaluare cu 
rabdare si exigenta, pentru fiecare item si 
dimensiune evaluata, astfel încât sa asigure 
un grad înalt de obiectivitate si transparenta 
si sa reduca la minim diferentele de notare 
dintre evaluatori.
4. Revizuieste teste de evaluare cu exigenta 
având în vedere cerintele de forma si 
continut, precum si claritatea si 
corectitudinea instructiunilor catre 
candidat.

- Tipuri de itemi utilizati pentru instrumente de 
evaluare a competentelor 
- Reguli de scriere a itemilor 
- Specificatii cerute pentru elaborarea unui test 
de evaluare
- Reguli de alocare a punctelor sau reguli de 
punctare a itemilor în mod obiectiv
- Taxonomii privind descrierea capacitatilor 
cognitive
- Reguli de comunicare în scris (redactare a 
unui text)
- Cunostinte operare calculator
- specificatiile instrumentelor de evaluare
- Procedurile interne ale centrului de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare
Rapoarte de calitate asupra 
procesului si/sau produselor realizate 
de catre candidati

Intrebari orale
Test scris

Portofoliu
Proiect

Competenta: Elaborarea instrumentelor de evaluare

Cod:
Nivel: 6
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•
•

•
•

•
•
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1. Pregateste candidatul pentru procesul de 
evaluare cu calm si orientare catre candidat 
prin explicarea de catre evaluator a 
standardului corespunzator ocupatiei 
analizate, prezentarea de catre evaluator a 
fisei de autoevaluare si având în vedere 
identificare dovezilor de competenta 
necesare fiecarui aspect al competentelor ce 
urmeaza a fi evaluate, precum si 
prezentarea modului de organizare si a 
cerintelor privitoare la evaluare.
2. Ofera suport candidatului pe parcursul 
procesului de evaluare cu profesionalism si 
rabdare având în vedere demonstrarea 
competentei, precum si identificare si 
depasirea situatiilor de criza împreuna cu 
candidatul.
3. Furnizeaza feedback candidatilor cu 
diplomatie si respect, prin oferirea de 
recomandari candidatului cu privire la 
dezvoltarea competentelor sale.

- Reguli de comunicare în scris (redactare a 
unui text)
- Cunostinte specifice competentelor evaluate
-Reguli de primire si oferire a feedback-ului
- Reguli de intervievare
- Cunostinte operare calculator
- Procedurile interne ale centrului de evaluare 
- Conditii optime de evaluare
- Documentatia în vigoare privind aplicarea 
principiilor de evaluare
- Principii folosite în evaluarea dovezilor de 
competenta

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare

Intrebari orale
Test scris

Competenta: Consilierea persoanei evaluate
Cod:
Nivel: 5
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•

•
•
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1. Stabileste resursele necesare procesului de
evaluare cu atentie la detalii, având în vedere 
desfasurarea în conditii optime a evaluarii si 
conform cerintelor de  asigurare a  facilitatilor 
corespunzatoare necesare pentru desfasurarea 
evaluarii în conditii optime.
2. Organizeaza activitatea de evaluare cu
operativitate si minutiozitate, comunicarea cu 
partile implicate în evaluare si asigurarea 
logisticii necesara pentru derularea evaluarii..
3. Realizeaza programul de evaluare cu
deschidere si interes fata de nevoilor tuturor
partilor implicate în evaluare si în conformitate 
cu procedurile de evaluare – înregistrare a 
candidatilor la evaluare, informarea acestora, 
primirea în sala de evaluare, aplicarea 
instrumentelor  de evaluare,  informarea post -
evaluare.
4. Difuzeaza informatii catre toate partile
implicate asupra procesului de evaluare si
asupra  continutului evaluarii cu respect si 
flexibilitate având în vedere toate aspectele care 
urmeaza sa fie evaluate, circumstantele  de 
derulare a procesului  de  evaluare, precum si 
criteriile de performanta pentru fiecare 
componenta evaluata.

- Conditii specifice de desfasurare a evaluarii 
- Cunostinte cu privire la materiale logisitice si 
dotari tehnice necesare evaluarii
- Cunostinte specifice de SSM si protectia 
muncii
- Cunostinte specifice managementului timpului
- Reguli de comunicare orala si scrisa 
(redactare a unui text)
- Cunostinte operare calculator
- Tipuri de resurse
- Procedurile interne ale centrului de evaluare 
- Circumstante posibil negative privind
participarea la evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului 
si/sau produselor realizate de catre 
candidati

Test scris
Întrebari orale

Portofoliu

Competenta: Programarea procesului de evaluare

Cod:
Nivel: 4
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•
•

•
•
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1. Aplica instrumente de evaluare cu 
profesionalism si corectitudine,
conform cerintelor de  organizare  
optima a procesului de evaluare si 
conform cu cerintele planului de 
evaluare stabilit.

2. Verifica dovezile de competenta 
obtinute în urma evaluarii cu 
exigenta, având în vedere itemii de 
evaluare si baremurile stabilite, 
precum si solicitarea de dovezi 
suplimentare, dupa caz.

- Reguli de administrare a instrumentelor de 
evaluare
- Reguli de intervievare
- Cunostinte de aplicare a baremelor stabilite
- Cunostinte specifice competentelor evaluate
-Reguli de primire si oferire a feedback-ului
-Reguli de comunicare în verbala si în scris 
(redactare a unui text)
- Cunostinte de operare calculator
- Procedurile interne ale centrului de evaluare 
- Conditii optime de evaluare
- Documentatia în vigoare privind aplicarea 
principiilor de evaluare
- Principii folosite în evaluarea dovezilor de 
competenta

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare
Rapoarte de calitate asupra 
procesului si/sau produselor 
realizate de catre candidati

Test scris
Întrebari orale

Portofoliu

Competenta: Efectuarea  evaluarii

Cod:
Nivel: 5
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•
•

•
•

•
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1. Colecteaza dovezile evaluarii cu
seriozitate si responsabilitate în acord cu 
procedurile de înregistrare a acestora în 
documente specifice, având în vedere 
claritatea si relevanta acestora.
2. Analizeaza dovezile obtinute în urma
evaluarii cu obiectivitate si meticulozitate, 
având în vedere criteriile de realizare din 
competentaa sau grupul de unitati la care se 
refera evaluarea, precum si baremele de 
notare si grilele de corectare specifice 
fiecarui instrument.
3. Decide asupra competentei cu
discernamânt, având în vedere aspectele 
critice ale competentei relevate în urma 
aplicarii instrumentelor de evaluare si 
rezultatele înregistrate ale evaluarii.
4. Înregistreaza dovezile evaluarii cu
operativitate având în vedere claritatea, 
corectitudinea si relevanta acestora în 
raport cu evaluarea efectuata, precum si 
reglementarile stabilite de autoritatile 
nationale de certificare.

- Principii generale folosite în evaluarea 
competentelor

- Reguli de comunicare eficienta

- Norme si proceduri de raportare a rezultelor 
catre autoritatile nationale de certificare.

- Cunostinte de operare calculator
- Procedurile interne ale centrului de evaluare 
- Principii folosite în evaluarea dovezilor de 
competenta

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare
Rapoarte de calitate asupra 
procesului si/sau produselor 
realizate de catre candidati

Test scris
Întrebari orale

Portofoliu

Competenta: Analizarea dovezilor obtinute în urma evaluarii

Cod:
Nivel: 4
Credite:

Deprinderi Cunostinte

Metode de evaluare:

•

•
•

•
•

•
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1. Realizeaza un plan de verificare interna
rigurozitate prin precizarea obiectivelor 
verificarii si a perioadei de verificare si în 
conformitate cu cerintele verificarii 
externe.
2. Colecteaza datele solicitate cu rabdare
si orientare catre interlocutor, prin 
intervievarea personalului responsabil de 
dezvoltarea instrumentelor de evaluare, a 
evaluatorilor si a altor parti interesate, 
respectând  procedurile interne existente.
3. Analizeaza datele colectate cu
obiectivitate, prin examinarea atenta a 
tuturor documentelor si dovezilor existente, 
având în vedere conformitatea cu 
caracteristicile procesului de evaluare si cu 
procedurile specifice si a conformitatii 
instrumentelor de evaluare cu cerintele 
evaluarii.
4. Întocmeste raportul de verificare interna
cu profesionalism si meticulozitate în 
corelatie cu toate datele solicitate si 
verificate în acord cu planul intern de 
verificare si conform cerintelor procedurii 
interne de identificare a  oportunitatilor de 
îmbunatatire.
5. Monitorizeaza derularea proceselor de 
evaluare cu rigurozitate si atentie la detalii, 
având în vedere pregatirea logisticii 
necesare, a documentelor privind evaluarile 
externe anterioare si totodata, corelarea cu 
cerintele procedurilor de asigurare interna a 
calitatii  în cadrul centrului de evaluare.

Terminologie si concepte de baza privind  
asigurarea si managementul calitatii

-Modele si sisteme de management al calitatii 
în FPC

-Cadrul European de Referinta privind 
Asigurarea Calitatii în EFP

- Proceduri de verificare interna

- Tehnici de colectare a datelor

- Norme si proceduri de raportare a rezultelor 
catre autoritatile nationale de certificare.

- Principii generale de evaluare folosite în 
evaluarea competentelor

- Norme si proceduri de verificare externa a 
centrelor de evaluare

- Cunostinte specifice managementului timpului 

- Reguli de comunicare în scris (redactare a 
unui text)

- Cunostinte de operare calculator
- Tipuri de date si informatii folosite în procesul 
de evaluare

- Procedurile interne de asigurare a calitatii în 
centrul de evaluare

- Obiective de verificare interna

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta sunt urmatoarele:
Deprinderi Cunostinte

Competenta: Verificarea interna a proceselor de evaluare

Cod:
Nivel: 4
Credite:

Deprinderi Cunostinte

-

Metode de evaluare:



format calificare                              Evaluator de competente profesionale                             Simona Gîtu
                                                                               Pagina 15 din 15                                           5.06.2009

Observarea candidatilor îndeplinind 
cerintele de la locul de munca.
Simulare
Rapoarte de calitate asupra 
procesului si/sau produselor 
realizate de catre candidati

Test scris
Întrebari orale

portofoliu

•

•
•

•
•


