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OFERTĂ 
 

 Evaluare de competențe profesionale 

INFIRMIERĂ 
Cod COR: 532103 

 
 
Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale “PRO VOCAŢIE” (C.R.F.P.S. PRO VOCAŢIE) 
din Bucureşti este un centru de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale autorizat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/ 2000, republicată. 
 
Competenţe dobândite  
▪ Planificarea propriei activităţi 
▪ Perfecţionarea continuă 
▪ Lucrul în echipa multidisciplinară 
▪ Comunicarea interactivă 
▪ Respectarea drepturilor persoanei îngrijite 
▪ Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite 
▪ Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite 
▪ Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită 
▪ Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite 
▪ Transportarea rufelor 
▪ Transportul persoanelor îngrijite 

Grup ţintă: persoanele cu experienţă de muncă în domeniu  

Metodele folosite:  

- curs de dezvoltarea competentelor profesionale  40 de ore 

- evaluarea în condiţii reale de muncă (aplicarea probelor de evaluare) 

Tarif: 600 lei/pers. Evaluarea se face individual, evaluatorul se deplasează la locul de muncă 
al candidatului.  

Documente necesare la înscriere: 
• copie după BI/C  
• copie după ultimul act de studiu  
• copie după cursurile de specializare/ perfecţionare  
• copie după certificat de naştere  
• copie după certificat de căsătorie/ divorţ  
• Curriculum Vitae actualizat (format Europass) 

                                                      
 

 
 
Apostilarea. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români care se deplasează în străinătate, Secretariatul tehnic al ANC desemnează persoanele 
din cadrul Direcţiei de standarde ocupaţionale şi atestare care, în urma verificării vor semna şi ştampila certificatele de competenţe profesionale 
prezentate de către solicitanţi. Apostila aplicată de autorităţile competente ale unui stat pe actele oficiale redactate în ţara respectivă, are ca 
scop prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice într-un alt stat semnatar al Covenţiei de la Haga. 
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