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FORMAL  DOCUMENTS ROMANIA 
 

1. In 2010 the National Registre for Occuptions and Qualifications contains 120 occupations 

and jobs mainly in food industry, constructions, accounting, design , media, education, trade, 

management. 

There is a National Registre for the authorised Centres of evaluation and certifying professional 

competences ( see www.cnfpa.ro ) where 57 centres are registred. 

2. Law 129/2000 concerning the vocational training of the adults   

2.1.Legislation  
 

În conformitate cu prevederile Legii 132/1999, art.4(1), Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea 
profesională a adulţilor.  

Legislatia Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor 

Legea 132/1999 republicata, privind infiintarea si functionarea Consiliului National de 

Formare Profesionala a Adultilor 

 

Legea 559/2004 pentru modificarea si completarea Legii 132/1999 

 

Ordinul Nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor 

 

Legea Nr. 268 din 7 iulie 2009 care reglemetează statutul Comitetelor Sectoriale 

 

Ordinul 1455/5122/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor 

Legislatia formarii profesionale a adultilor 

OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata 

 

OG nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000  

 

HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor  

 

HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a 

adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003  
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HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, 

aprobate prin HG nr.522/2003  

 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, 

cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de 

autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor 

 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei, 

cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea 

Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 

353/5.202/2003) 

 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, 

cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii 

formarii profesionale a adultilor 

 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei 

certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003) 

 

Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a 

competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale 

 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de 

evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele 

formale 

Alte acte normative privind formarea profesionala a adultilor 

Codul Muncii al Romaniei - text actualizat la data de 22.12.2005, avandu-se în vedere 

urmatoarele acte: Legea nr. 480/2003, Legea nr. 541/2003, O.U.G. nr. 65/2005, Legea 

nr. 371/2005  

 

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 

 

HG nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca  

 

HG nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru 

formare profesionala continua, 2005-2010 

 

Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat 

documentele care dovedesc calificarea dobândita în strainatate, în afara sistemului 

de învatamânt, de cetateni români sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii 
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Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European 

 

Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului muncii, 

solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003 

 

Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, 

solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003 

   
 

2.2 Authorisation  

 

O.G. 129 republicată 

Norme metodologice 

Metodologia de autorizare 

Metodologia certificării 

Clasificarea Ocupaţiilor din România(COR) 

Nomenclatorul calificărilor 

Lista competenţelor comune mai multor ocupaţii 

Ordine privind utilizarea standardelor 

Hotărâri, decizii şi instrucţiuni elaborate de către CNFPA  

Lista profesiilor şi ocupaţiilor pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii 

profesionale şi Lista profesiilor reglementate în România (actualizată în data de 

08.02.2010)  

 

2.3. Occupational Standards  
Lista SO 

Asistenta metodologica 

Standarde de pregatire 

 

Materialele electronice privind standardele si centrele de evaluare se trimit pe adresa:  

dsoa@cnfpa.ro 
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2.4. Assessment Centres  

@  Registrul Naţional al Centrelor de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale 

autorizate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor  

@  Ghid practic al evaluatorului de competenţe profesionale  

@  Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decat 

cele formale  

@  81/3.329 Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi 

cercetării pentru pentru modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale  

@  Lista evaluatorilor de competenţe profesionale certificati de către CNFPA ca verificatori 

externi şi verificatori interni  

@  Registrul Naţional al Ocupaţiilor pentru care funcţionează centre de evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale autorizate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a 

Adulţilor  

@  Hotărârea nr. 173 din 27.08.2009 pentru aprobarea criteriilor minime de performanţă pentru 

autorizarea centrelor de evaluare  

@  Hotărârea nr. 98 din 21.04.2010 privind arhivarea documentelor create şi deţinute în cadrul 

activităţii Centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 

decât cele formale. 

 2.5. Authorization commissions in all 42 counties of Romania 
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For details click left on the county  

2.6.  Sectoral Committees  

In conformitate cu prevederile Legii 268/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28 din martie 2009, privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, 

comitetele sectoriale se reorganizează ca instituţii de dialog social de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de 

muncă unic la nivel naţional în vigoare.  

 
 

1. Asociaţia „Comitet sectorial pentru ramura textile-confecţii-pielărie-încălţăminte – 
COMINTEX” 

 

2. Comitetul sectorial Activităţi Financiare, Bancare, de Asigurări  

 

3. Comitetul sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei  

 

4. Comitetul sectorial Turism, Hoteluri şi Restaurante  

 

5. Comitetul sectorial Metalurgia Feroasă, Neferoasă şi Produse Refractare 

 

6. Comitetul sectorial din ramura cultură 

 

7. Comitetul sectorial din construcţii de maşini 

 

8. Comitetul sectorial Administraţie şi Servicii Publice 

 

9. Comitetul sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială 



 6 

 

10. Comitetul sectorial Agricultură, Piscicultură şi Pescuit din România 

 

Arhiva - Comitete sectoriale valabile până la data de 13 noiembrie 2009  

 

For any details , please consult the webpage of the National Adult Training Board ( Consiliul 
National de Formare Profesionala a Adultilor –CNFPA)   
 
   www.cnfpa.ro 

 


