
 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

Hotărâre   

pentru aprobarea Normelor metodologice de elaborare a statutului și a rutei de 

profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educației permanente 
 

 

 

Având în vedere prevederile art. 357, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic 

 Se aprobă Normele metodologice de elaborare a statutului și a rutei de profesionalizare a 

personalului care lucrează în domeniul educației permanente, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 

 

Norme metodologice de elaborare a statutului și a rutei de profesionalizare a personalului care 

lucrează în domeniul educației permanente 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

Art. 1.  (1) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, sunt elaborate  în 

temeiul art. 357 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în scopul reglementării modului de elaborare a statutului şi a rutei 

de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educației permanente. 

                   (2) Statutul şi ruta de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educației 

permanente sunt părți componente ale prezentului act normativ, denumit în continuare 

Statut-cadru. 

Art. 2.  Prezentele norme reglementează modul de elaborare a Statutului-cadru pentru personalul 

care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente, altele decât cele pentru care 

se aplică Statutul personalului didactic prevăzut de Titlul IV al Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3.  Statutul-cadru cuprinde reglementări generale, valabile pentru toate categoriile legal 

prevăzute de personal care lucrează în domeniul educației permanente și reglementări 

specifice, valabile numai pentru personalul care lucrează în sectoare și contexte specifice 

din domeniul educației permanente. 

 

Capitolul II 

Definiţii şi principii 

Art. 4.  În sensul prezentelor norme, prin personal care lucrează în domeniul educaţiei permanente 

se înţelege orice persoană care coordonează, facilitează, monitorizează, planifică, 



 

 

 

organizează sau evaluează programe şi activităţi din domeniul educaţiei permanente, atât 

în context formal, cât şi în contexte nonformale sau informale. 

Art. 5.  Principiile pe baza cărora se elaborează Statutul-cadru sunt următoarele:  

a. principiul recunoaşterii, validării şi certificării competenţelor, indiferent de modul de 

dobândire a acestora, în contexte formale,  nonformale sau informale; 

b. principiul portabilităţii şi transferabilităţii competenţelor dobândite în cadrul unor  rute 

specifice de formare, în sistemul naţional de educaţie sau în formare continuă, în 

vederea recunoașterii și validării în alte sectoare, respectiv niveluri de educaţie şi 

formare; 

c. principiul asigurării calităţii pe tot parcursul rutei de profesionalizare; 

d. principiul relevanţei ocupaţiilor în raport cu nevoile obiective de educaţie şi formare 

ale beneficiarilor, dar şi cu nevoile social-economice şi culturale ale unei comunităţi, 

ale unui domeniu sau sector, precum şi ale unei activităţi umane specifice;  

e. principiul nondiscriminării personalului care lucrează în educaţia permanentă, din 

orice perspectivă (gen, rasă, etnie, opţiuni religioase etc.); 

f. principiul abordării sectoriale sau locale, conform căruia personalul care lucrează în 

educaţia permanentă poate avea atribuţii şi roluri specifice unor domenii, sectoare sau 

contexte specifice de învăţare; 

g. principiul corelării naţionale: toate ocupaţiile din domeniul educaţiei permanente vor 

presupune un corp comun de competenţe transversale sau generale, pe lângă 

competenţele specifice la nivel sectorial, de domeniu sau de activitate; totodată, toate 

ocupațiile din domeniul educației permanente vor opera cu definiţii comune ale 

termenilor care se referă la educaţia permanentă; 

h. principiul corelării internaţionale, în sensul definirii competenţelor personalului din 

educaţia permanentă pornind de la recomandările Parlamentului European şi ale 

Consiliului, concretizate în: Cadrul European al Calificărilor (EQF), Cadrul European 

de Referinţă privind Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională 

(EQARVET), Sistemul European de Credite pentru Învăţământul Superior (ECTS), 



 

 

 

Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) şi 

alte iniţiative relevante; 

i. principiul flexibilizării rutelor de pregătire a personalului care lucrează în domeniul 

educaţiei permanente, prin facilitarea accesului la servicii de recunoaştere, validare, 

echivalare şi certificare a competenţelor dobândite în contexte formale, nonformale 

sau informale; 

j. principiul diversităţii atribuţiilor şi rolurilor personalului care lucrează în domeniul 

educaţiei permanente; 

k. principiul valorificării bunelor practici şi a iniţiativelor deja existente la nivel naţional, 

european sau internaţional în domeniul elaborării profilului diferitelor categorii de 

personal care lucrează în domeniul educaţiei permanente; 

l. principiul dezvoltării profesionale, prin garantarea dreptului la formare și 

perfecționare profesională periodică și la constituirea de trepte de avansare în carieră. 

 

Capitolul III 

Conţinutul şi etapele elaborării Statutului-cadru  

 

Art. 6. Statutul-cadru al personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente cuprinde: 

a) definiţii, principii şi activităţi specifice educaţiei permanente; 

b) funcții specifice personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente, definite prin 

competenţele şi responsabilităţile aferente; 

c) criterii și modalități de exercitare a rolurilor și activităților  specifice de către persoanele care 

lucrează în domeniul educaţiei permanente; 

d) rute de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente, 

cuprinzând formarea iniţială şi continuă; 

e) responsabilități, drepturi și obligații specifice personalului care lucrează în domeniul educaţiei 

permanente; 



 

 

 

f) sarcini, roluri și modalități de desfășurare a activității personalului din domeniul educaţiei 

permanente, indiferent de domeniul de activitate şi de nivelul de pregătire; 

g) modalități și criterii de evaluare, certificare, înregistrare şi monitorizare a personalului care 

lucrează în educaţia permanentă; 

h) norme cu privire la deontologia profesională specifică diferitelor ocupaţii din domeniul 

educaţiei permanente; 

i) mecanisme și instrumente specifice asigurării calității activităților desfășurate de personalul 

din domeniu; 

j) alte reglementări specifice domeniilor şi sectoarelor în care activează personalul cu atribuţii în 

educaţia permanentă. 

Art. 7.  Evidenţa personalului din domeniu se realizează prin registre specializate prevăzute de 

Statutul-cadru. 

Art. 8.   Etapele elaborării Statutului-cadru sunt: 

a) Constituirea unor grupuri de lucru comune, alcătuite din experți în domeniu, reprezentanți ai 

unor organisme specifice cu atribuții în domeniul educației, precum și ai asociațiilor 

profesionale, ministerelor și agențiilor guvernamentale, instituțiilor de cercetare, 

organizațiilor nonguvernamentale, centrelor departamentale de formare, furnizorilor de 

formare, centrelor de evaluare de competenţe, comitetelor sectoriale, sindicatelor, patronatelor 

sau oricăror altor persoane fizice sau juridice interesate; 

b) Realizarea unui raport de analiză a situaţiei actuale la nivel național în domeniul educaţiei 

permanente, care să cuprindă următoarele elemente: identificarea ocupaţiilor existente, 

identificarea nevoilor privind introducerea unor noi ocupații, identificarea furnizorilor de 

formare pentru ocupaţiile existente, identificarea legislaţiei în domeniu, identificarea 

instituţiilor cu atribuţii în domeniul educaţiei permanente, identificarea standardelor 

ocupaționale existente, identificarea centrelor de evaluare a competențelor obținute în 

contexte nonformale și informale; 



 

 

 

c) Stabilirea rutelor de profesionalizare și a instituțiilor care au expertiză și capacitate pentru a 

sprijini detalierea acestor rute pentru fiecare dintre ocupațiile identificate, din domeniul 

educației permanente.  

d) Stabilirea standardelor de calificare profesională, a criteriilor de acces în profesie şi a treptelor 

de carieră profesională; 

e) Stabilirea criteriilor de evaluare a competenţelor personalului care lucrează în educaţia 

permanentă, a modalităţilor de evaluare şi a instituţiilor/organizaţiilor/experţilor care 

realizează evaluarea; 

f) Realizarea unei analize de nevoi privind noi ocupații în domeniul educației permanente, care 

cuprinde: identificarea nevoilor de noi ocupații, analiza ocupațională pentru identificarea și 

asocierea de competențe generale și specifice unei noi ocupații, analiza nevoii de elaborare a 

competențelor specifice, a standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire 

profesională pentru o nouă ocupație, analiza nevoilor de formare necesară noilor ocupații; 

g)  Elaborarea Statutului-cadru; 

h) Pilotarea implementării Statutului-cadru, în organizații de educație permanentă din minimum 

3 județe, pe o perioadă de minimum 6 luni, prin implicarea tuturor factorilor interesați; 

i)  Realizarea de dezbateri publice regionale şi naţionale prin implicarea tuturor factorilor 

interesaţi, în vederea formulării de propuneri de îmbunătățire; 

j)  Revizuirea Statutului-cadru și aprobarea acestuia, prin ordin comun al ministrului educației 

naționale, ministrului culturii și identității naționale și al ministrului muncii și justiției sociale.   

 

Capitolul IV 

Atribuţii şi responsabilităţi pentru elaborarea Statului-cadru  

Art. 9.  Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, 

Ministerului Culturii și Identității Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 

coordonează elaborarea Statutului-cadru. 



 

 

 

Art. 10. Statutul-cadru se elaborează la inițiativa Ministerului Educației Naționale, în cadrul unor 

grupuri de lucru comune, prevăzute la art. 8, lit. a) din prezentele norme. 

Art. 11.  Autoritățile de reglementare pot elabora, complementar și corelat cu Statutul-cadru, la nivel 

de sector de activitate, propriile reglementări referitoare la funcţii, roluri şi modalităţi 

specifice de recunoaştere, validare, certificare sau echivalare a competenţelor generale şi 

specifice care se aplică la nivelul sectorului de activitate sau al organizației respective. 

Art. 12. Elaborarea Statutului-cadru al personalului care lucrează în domeniul educaţiei 

permanente poate fi realizată în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională şi europeană. 

Art. 13.   Statutul-cadru se aprobă prin ordin comun al ministrului educației naționale, ministrului 

culturii și identității naționale și al ministrului muncii și justiției sociale, în termen de 

maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice. 

 


