
 

 

 

Mic dictionar de termeni in formarea adultului 

Competenta 
profesionala  

reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul 
calitativ specificat în standardul ocupational  

Contractul de 
ucenicie la 
locul de munca  

Un contract individual de munca de tip particular, încheiat pe durata 
determinata, în temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se 
pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane 
juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa-i asigure plata salariului 
si toate conditiile necesare formarii profesionale 

Formarea 
profesionala a 
adultilor  

cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua 
organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului national de învatamânt. 

Formarea 
profesionala continua 

este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor 
profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competente. 

Formarea 
profesionala initiala  

asigura pregatirea necesara pentru dobândirea competentelor profesionale 
minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca. 

Functia  
este activitatea desfasurata de o persoana într-o ierarhie functionala de 
conducere sau executie 

Furnizorii de 
formare profesionala  

sunt persoane juridice de drept public sau privat care pot presta servicii de 
formare profesionala, cu respectarea standardelor de pregatire profesionala si a 
legislatiei în vigoare 

Maistrul de ucenicie  
Persoana atestata, în conditiile Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de 
munca, care coordoneaza formarea profesionala a ucenicului 

Meseria  
este complexul de cunostinte dobândit prin scolarizare sau prin practica, 
necesare pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a 
obiectelor muncii sau pentru prestsrea anumitor servicii 

Ocupatia  

activitatea utila, aducatoare de venit (în bani sau în natura) pe care o desfasoara 
o persoana în mod obisnuit într-o unitate economico-sociala si care constituie 
pentru aceasta sursa de existenta. Ocupatia poate fi exprimata prin functie sau 
meserie. 

Profesia  
este specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii, iar ocupatia este specialitatea 
(calificarea) exercitata efectiv la locul de munca 

Standardul 
ocupational  

documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat 
rezultatelor activitatilor cuprinse într-o ocupatie 

Ucenicia la 
locul de munca  

Formarea profesionala realizata în baza unui contract de ucenicie la locul de 
munca 

Ucenicul  
Persoana fizica încadrata în munca în baza unui contract de ucenicie la locul de 
munca 

 


