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ROMÂNIA                                                                                                           

   

  
SECŢIUNEA  A 

STANDARD OCUPAŢIONAL 
 

 
1. Denumirea ocupaţiei şi codul COR 

 
 

2. Denumirea tradusă a ocupaţiei (En): 
 
 
 

 
 

3. Competenţe profesionale  
(capacitatea dovedită de a utiliza cunoştin ţe, abilităţi şi capacităţi personale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expert legislația muncii – cod COR 242220 
 

Labor law expert 
 

 
1. Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității 

sociale. 
2. Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a 

tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale. 
3. Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii 

la locul de muncă. 
4. Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau 

încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării 
disciplinare. 

5. Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, 
modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă. 

6. Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității. 
7. Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de 

persoana lucrătorului. 
8. Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind 

răspunderea patrimonială. 
9. Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale 

lucrătorilor. 
10. Concilierea conflictelor de muncă. 
11. Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității 

sociale. 
12. Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu 

autoritățile din domeniul muncii și securității sociale. 
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4. Niveluri :  

 
     4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referinţă conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educaţional corespondent, conform  ISCED - 2011                         

 
 

 
6. Informa ţii suplimentare 

         

                             
                                                                      
 
 
 

 

    5. Acces la altă ocupaţie/ocupaţii cuprinse în nomenclatorul COR 

    5.1 Acces la ocupaţie/ocupaţii de acelaşi nivel de calificare, conform CNC, pe bază     

          de experienţă/recunoaştere de competenţe  

 

 

 

 

5.2 Acces la ocupaţie/ocupaţii de nivel de calificare imediat superior, conform CNC,   pe bază 

de programe de formare profesională şi experienţă 

 

 

 

 

 

Competenţele expertului în legislaţia muncii vizează capacităţile şi abilităţile acestuia de a 
identifica, evalua, utiliza şi recomanda aplicarea legislaţiei muncii şi securităţii sociale, 
asigurând astfel consultanţă / consiliere de specialitate angajatorilor, patronatelor, 
sindicatelor, managerilor, specialiştilor în resurse umane şi angajaţilor în vederea 
promovării relaţiilor de muncă legale și sănătoase. 
 

• consultant în resurse umane (cod COR 242317) 
• specialist în relaţii de muncă (cod COR 242323) 

 

Nu este cazul 
 

6 

6 

6 
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SECŢIUNEA B 
 

STANDARD PENTRU ASIGURAREA CALIT ĂŢII ÎN EDUCA ŢIE ŞI FORMARE 

PROFESIONALĂ, ASOCIAT  OCUPAŢIEI  

 
1. Informa ţii despre programul de educaţie şi formare profesională 

 
    1.1. Cerinţe specifice de acces la program 
    1.1.1. Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program: 

 

 

 

   1.1.2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: 
    Nivelurile de studii: 
   - învăţământ general obligatoriu 
   - învăţământ profesional prin şcoli profesionale 
   - învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat 
   - învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat 
   - învăţământ postliceal 
   - învăţământ superior cu diplomă de licenţă 
   - învăţământ superior cu diplomă de master 
  
   1.1.3. Alte studii necesare:  
 

 

 

   1.1.4. Cerinţe speciale: 

 

 

 

Nu este cazul 
 

Nu este cazul 
 

a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu 
diplomă de licență sau echivalent,  

sau 
b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau 

administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor 
umane / relațiilor de muncă / evidența muncii. 

• Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul. 
• Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarație pe proprie răspundere că 

se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de 
voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul / 
adeverințe în original. 

 

 X 
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2. Descrierea programului de educaţie şi formare profesională 
 
     2.1. Durata totală, nr. ore                           din care : 
 
                            -                                               teorie, 
 
                            -                                                practică. 
                                                                           
     2.2. Planul de pregătire (anexa 1B) 
          
     2.3. Programa de pregătire teoretică şi practică (anexa 2B)  
  
     2.4. Echipamente/utilaje/programe software necesare pregătirii teoretice şi practice 
 
        
 

 
     2.5. Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţă profesională pentru   
     formatori, instructori/preparatori formare, ev aluatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 

60 

120 
 

I. Pot funcționa ca formatori persoanele care îndeplinesc condițiile legale privind calitatea 
de formator și cumulativ, următoarele cerințe: 
 

a) Absolvenți ai învățământului superior, în domeniul de studiu „drept”, 
specializarea „drept”; 

b) Absolvenți ai unui program postuniversitar sau master în specializarea dreptul 
muncii / drept social / relații industriale; 

c) Absolvenți ai unui program de formare pentru ocupația „Expert legislația muncii” 
autorizat în condițiile legislației în vigoare privind formarea profesională a 
adulților; 

d) Minim 4 ani de experiență într-unul din urmatoarele domenii sau activități:  
- activitate didactică universitară – disciplina dreptul muncii / drept social / 

relații industriale;  
- avocatură;  
- legislația muncii și securității sociale / resurse umane / relații de muncă;  
- foști judecători sau asistenți judiciari cu minim 4 ani de experiență în litigii / 

conflicte de muncă.  
 

• Cerințele prevăzute la literele (b) și (c) se consideră îndeplinite dacă formatorii dețin 
titlul științific de doctor în drept cu teza de doctorat susținută în domeniul dreptul 
muncii / drept social. 

• Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul. 
• Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarația pe proprie răspundere că se 

îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de 
voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul / 
adeverințe în original. 

 

Videoproiector 
PC / Laptop 
Flipchart 
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3. Informa ţii referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare şi aprobare a 
standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională: 

      3.1. Realizare: 
             Iniţiator/Autori – Corneliu Bențe 
             Instituţia – Work Systems Management SRL 
             Data elaborării 04.04.2013 
             Revizuire: 
             Iniţiator/Autori – Corneliu Bențe 
             Instituţia – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii 
             Data elaborării…............................ 
 

     3.2. Verificare profesională: 
            Specialist/Instituţia de profil – Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea 
            Data verificării................................. 
 

     3.3. Avizare: 
            Asociaţie profesională/Instituţie de profil – Asociația de Dreptul Muncii, Vicepreședinte Laura       
Georgescu  
 

     3.4. Validare documentaţie:  
            Comitet sectorial/semnatari Gabriel Chifu – Președinte, Barbu Vlad – membru 1, Brîncuș 
Laurențiu-Dan - membru 2     
            Data validării................................................................... 
 

     3.5. Aprobare:  
            Autoritatea Naţională pentru Calificări conform deciziei nr……..din       
            data……….……………....... 
 

II.  Pot funcționa ca evaluatori ai programului de formare persoanele care îndeplinesc 
condițiile legale privind calitatea de evaluator și cumulativ, următoarele cerințe: 
 

a) Absolvenți ai învățământului superior; 
b) Absolvenți ai unui program de formare pentru ocupația „Expert legislația muncii” 

autorizat în condițiile legislației în vigoare privind formarea profesională a 
adulților cu modificările și completările ulterioare; 

c) Minim 4 ani de experiență într-unul din urmatoarele domenii sau activități:  
- activitate didactică universitară – disciplina dreptul muncii / drept social / relații 

industriale;  
- avocatură;  
- legislația muncii și securității sociale / resurse umane / relații de muncă;  

 
• Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul. 
• Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarațiea pe proprie răspundere că se 

îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de 
voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul / 
adeverințe în original. 
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                                                                                                                          Anexa B 1  
 

PLAN DE PREGĂTIRE 

 

 
Nr.  
crt. 

 
Competenţa 
dobândită 

 
Modul 

 
 

 
Nr. ore 
teorie 

 
Nr.  
ore 

practică 
1 - Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și 

securității sociale. 
- Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea 

hărțuirii la locul de muncă. 

Instituții ale 
dreptului muncii 
și securității 
sociale 
 

 
4 

 
8 

2 - Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, 
precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale. 

- Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea 
sau încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul 
cercetării disciplinare. 

- Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, 
încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale 
/ colective de muncă. 
 

Dreptul colectiv 
al muncii 

10 20 

3 - Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, 
precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale. 

- Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea 
sau încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul 
cercetării disciplinare. 

- Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, 
încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale 
/ colective de muncă. 
 

Dreptul 
individual al 
muncii 

15 30 

4 - Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin 
de persoana lucrătorului. 
 

Forme de 
încetare a 
contractului 
individual de 
muncă 

9 18 

5 - Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale 
privind răspunderea patrimonială. 

- Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor 
individuale ale lucrătorilor. 

- Concilierea conflictelor de muncă. 
 

Răspunderea 
juridică și 
jurisdicția 
muncii  

 
16 

 
32 

6 - Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității.  
 

Organizarea 
muncii și 
sisteme de 
salarizare 

 
4 

 
8 

7 - Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și 
securității sociale. 

- Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în 
relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale. 

 

Managementul 
profesiei 

2 4 

 TOTAL ORE  60 120 
 TOTAL  GENERAL  180 


