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 Anexa 3 
 
FORMULAR DE VERIFICARE A STANDARDULUI OCUPAŢIONAL 
Raport de verificare sectorială a standardului ocupaţional 
Această verificare este corespunzătoare următoarei situaţii: 
Standardul ocupaţional este nou  
Standardul ocupaţional este revizuit  
Una sau mai multe unităţi de competenţă au fost revizuite  
 
Sector  
Standard ocupaţional  
Redactorul/redactorii 
standardului: 

 

Verificatorul standardului  
 
1.  Standardul ocupaţional se relaţionează cu analiza ocupaţională? 
 

Da Nu 
  

 
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că: 

 Da/Nu 
1.1. Pe ansamblu, standardul ocupaţional acoperă toate funcţiile majore şi 
activităţile specifice identificate în analiza ocupaţională 

 

1.2. Criteriile de realizare asociate rezultatelor se relaţionează la rezultatele şi 
etaloanele calitative asociate acestora, prezentate în analiza ocupaţională 

 

1.3. Criteriile de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii se 
relaţionează la activităţile specifice şi atitudinile prezentate în analiza ocupaţională 

 

1.4. Contextul şi gama de variabile se relaţionează la informaţiile menţionate în 
analiza ocupaţională 

 

1.5. Cunoştinţele se regăsesc în cele precizate în analiza ocupaţională  
 
2.  Unităţile de competenţă conţin toate informaţiile? 
 

Da Nu 
  

 
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că: 

 Da/Nu 
2.1. Titlul unităţilor reflectă corespunzător conţinutul  
2.2. Tipul unităţilor este clar definit (specifice, generale)  
2.3. Elementele de competenţă sunt relevante pentru unitatea de competenţă  
2.4. Elementele de competenţă sunt distincte în cadrul unei unităţi de competenţă  
2.5. Elementele de competenţă sunt suficiente pentru a acoperi unitatea de 
competenţă 

 

2.6. Elementele de competenţă nu se repetă în cadrul altor unităţi de competenţă  
2.7. Criteriile de realizare asociate rezultatelor activităţii corespund elementului de 
competenţă 

 

2.8. Criteriile de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii corespund 
elementului de competenţă 

 

2.9. Contextul se relaţionează la unitatea de competenţă  
2.10. Cunoştinţele şi gama de variabile corespund tuturor elementelor de 
competenţă din unitatea de competenţă 
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3.  Standardul ocupaţional este prezentat în formatul corect? 
 

Da Nu 
  

 
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că: 

 Da/Nu 
3.1. Standardul ocupaţional este prezentat în formatul corect şi respectă cerinţele de 
redactare (format Word, font Times New Roman 12, cu caractere româneşti) 

 

3.2. Secţiunile generale sunt completate corect (coperta, descrierea, lista de unităţi 
de competenţă, unităţile de competenţă) 

 

3.3. În definirea unităţilor, elementelor şi criteriilor sunt utilizate verbe de acţiune  
3.4. Standardul ocupaţional este scris într-un limbaj care poate fi uşor înţeles de 
către persoanele care lucrează în cadrul ariei ocupaţionale respective 

 

3.5. Fişierele electronice corespund în întregime cu versiunile tipărite  
3.6. Fiecare unitate este prezentată electronic, în fişiere separate  
 
NOTĂ: În cazul în care răspunsul la una din întrebările de mai sus este negativ, trebuie 
completată o fişă de feedback. Iniţiatorul îşi va însuşi observaţiile din fişa de feedback, va 
opera modificările respective şi va retransmite spre verificare documentul. Procesul se 
consideră încheiat când nu va mai exista o fişă de feedback. 
Feedback: 
 
 
 
 
 
Data: 
Numele verificatorului     Semnătura verificatorului 
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