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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Hotărâre  

privind aprobarea structurii Registrului Național al Calificărilor Profesionale  

 

 În temeiul art. 14 alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 

profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1  Registrul Național al Calificărilor Profesionale, denumit în continuare RNCP, este o bază de 

date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel 

național. 

Art. 2 (1) RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare  1, 2, 3, 4 și 5, conform 

Cadrului Național al Calificărilor, denumite în continuare calificări profesionale, specifice educației și 

formării profesionale continue a adulților. 

 (2) În RNCP sunt cuprinse calificările profesionale obținute în sistemul de educație și formare 

profesională continuă a adulților în contexte de învățare formale, nonformale și informale.  

(3) RNCP nu cuprinde calificările profesionale de nivel similar obținute în formarea profesională 

inițială, care sunt înregistrate în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație. 

Art. 3 Autoritatea  Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, elaborează metodologia 

de actualizare a Registrului Național al Calificărilor Profesionale, care se aprobă prin ordin comun al 

ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale. 

Art. 4 Structura RNCP este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Calificările pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, conform 

prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului 

educației, cercetării și tineretului nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor 

pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt preluate, pe baza unui protocol de predare-preluare, și se înscriu în RNCP 

în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la art. 3. 
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Art.6 (1) ANC gestionează, actualizează și publică pe site-ul său RNCP.  

(2) Activitatea de actualizare a RNCP presupune una dintre următoarele situații: 

a) introducerea în RNCP a unor noi calificări ca urmare a schimbărilor apărute pe piața muncii; 

b) arhivarea  electronică a acelor calificări care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii; 

c) redenumirea unor calificări, dacă acest lucru se impune. 

(3) Actualizarea RNCP se solicită de către  angajatori, ministere, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, organizaţii sindicale, asociaţii patronale, asociaţii profesionale şi furnizori de 

formare profesională și/sau alte instituții abilitate sau de reglementare, conform prevederilor 

metodologiei prevăzute la art. 3. 

(4) ANC poate iniția procedura de actualizare a RNCP cu implicarea partenerilor sociali, susținând din 

bugetul propriu plata serviciilor aferente. 

Art. 7   Art. 4, alin. (2), lit. g), pct. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale se abrogă în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la art. 3.  
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