
 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea structurii Registrului Național al Calificărilor Profesionale 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale            

Context intern şi european 

La nivel intern, corelarea Cadrului național al calificărilor, denumit în continuare CNC, cu nivelurile 

Cadrului european al calificărilor, denumit în continuare CEC, contribuie la realizarea obiectivelor mai 

largi de promovare a învățării pe tot parcursul vieții și de creștere a șanselor de ocupare a unui loc de 

muncă, a mobilității și integrării sociale a lucrătorilor și persoanelor care studiază. 

De asemenea,  principiile transparente de asigurare a calității și schimbul de informații între statele 

membre vor sprijini construirea încrederii reciproce și crearea unei conexiuni între educația, formarea 

și ocuparea forței de muncă. 

Pentru facilitarea transparenței și schimbului de informații este necesară dezvoltarea unei baze de date 

naționale în care se înscriu calificările specifice educației și formării profesionale continue a adulților, 

corespunzătoare nivelurilor de calificare de la 1 la 5 prevăzute în CNC, indiferent de sistemul de 

educație și formare profesională prin care au fost dobândite, respectiv în contexte de învățare formale, 

nonformale și informale, care să ofere informații cu privire la conținutul și sfera de aplicare a acestora. 

Aceste calificări sunt denumite în multe țări europene (de ex. Franța, Spania) calificări profesionale. 

Pentru operaționalizarea CNC și pentru asigurarea transparenței sistemului național de calificări este 

necesară înscrierea acestor calificări profesionale într-un registru specific, drept pentru care se 

înființează Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România, denumit în continuare RNCP. 

Acest registru completează Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior și Registrul 

Național al Calificărilor Profesionale din Educație. 

Informațiile privind calificările înscrise în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România, 

denumit în continuare RNCP, vor fi utilizate și în cadrul pilonului “Calificări” al European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations (ESCO). ESCO reprezintă clasificarea europeană a 

aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor și face parte din strategia Europa 2020.  

Această clasificare identifică și împarte pe categorii aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile 

relevante pentru piața muncii din Uniunea Europeană, furnizate prin sistemele de educație și formare 

profesională și arată în mod sistematic legăturile dintre diferitele concepte.  



Clasificarea conține trei piloni privind aptitudinile/competențele, ocupațiile și  calificările, informațiile 

fiind disponibile în limbile oficiale din cadrul Uniunii Europene. 

Prin crearea de legături între cei trei piloni ai ESCO se urmărește asigurarea unei transparențe mai mari 

cu privire la rezultatele învățării pentru calificările obținute în diferite contexte de învățare, depășind 

granițele geografice și barierele lingvistice.  

Interconectarea rezultatelor învățării aferente calificărilor din cadrul pilonului „Calificări” cu 

conceptele de aptitudini și competențe din cadrul altor piloni ESCO, va permite o mai bună înțelegere 

a domeniului de aplicare a calificărilor și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă. Această 

interconectare va permite o mai bună corelare a cerințelor din piața muncii cu locurile de muncă, 

corelare bazată pe competențe, iar legătura dintre locurile de muncă, abilitățile specifice, competențele 

și calificările asociate, se poate realiza prin intermediul ESCO; va sprijini de asemenea orientarea în 

carieră și învățarea continuă prin corelarea calificărilor și competențelor cu perspectivele de angajare, 

și de asemenea, va permite o mai bună analiză a calificărilor din partea angajatorilor, în momentul 

recrutării, astfel încât aceste calificări să fie afiliate abilităților și competențelor specifice.  

RNCP va permite în viitor exportarea în ESCO a calificărilor profesionale, asigurând astfel corelarea 

cu calificările din țările spațiului european. 

În prezent 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind 

formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la intrarea 

în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul 

calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin 

ordinul comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării 

și tineretului nr. 35/3112/2004, cu modificările și completările ulterioare și gestionat de Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale. 

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede la art. 14 alin. (3), faptul că Autoritatea Națională pentru 

Calificări elaborează, actualizează şi gestionează Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale 

(RNCP) din România. 

Pentru respectarea prevederilor legale menționate,  este necesară stabilirea structurii RNCP pentru  

elaborarea și actualizarea acestuia.  



Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se aprobă structura Registrului Național al Calificărilor 

Profesionale din România. 

RNCP este  elaborat, actualizat și gestionat de ANC, ca instrument unitar de referinţă în domeniul 

formării profesionale, asigurând atât accesul pe piaţa naţională şi europeană a muncii, cât şi armonizarea 

ofertei sistemului de educaţie şi formare profesională cu cerințele piaței muncii.  

De asemenea, acest instrument va sprijini recunoaşterea actelor de studii, va contribui la îmbunătăţirea 

mobilităţii absolvenţilor pe piaţa muncii şi va stimula creşterea angajabilităţii. 

 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de act normativ: 

- asigură implementarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor, republicată; 

 

3. Alte informații – Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 3-a 

                                              Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Realizarea RNCP va produce efecte: 

- la nivelul furnizorilor de formare profesională autorizați, având un rol direct în implementarea și 

respectarea prevederilor Cadrului Național al Calificărilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 

918/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- la nivelul pieței forței de muncă conducând, printre altele, la creșterea gradului de transparență al 

modului de dobândire a calificărilor profesionale și  a nivelurilor de calificare aferente; 

- asupra liberei circulații a persoanelor prin facilitarea transparenței și recunoașterii în statele membre 

ale UE a calificărilor dobândite în România. 

      11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat – Proiectul de act 

normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Realizarea  RNCP: 

-  va stabili o corelaţie între calificările profesionale înregistrate corespunzător nivelului de calificare 

(conform CNC), ocupaţiile de pe piaţa muncii ce pot fi practicate cu o calificare (conform COR), 

instituţiile unde se pot dobândi competențele specifice calificărilor, diplomele şi/sau certificatele 

eliberate. În felul acesta se asigură corelarea cu nevoile pieței muncii, iar calificările dobândite vor 



- în mii lei (RON) - 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe 

cinci 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

permite persoanelor să realizeze sarcinile de la locul de muncă din structura organizatorică a unui agent 

economic, conform contractului de muncă încheiat; 

-  va sprijini angajatorii în definirea sarcinilor specifice posturilor din structura organizatorică proprie. 

 

      21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

     22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social  

- RNCP este un instrument de promovare a calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 

- RNCP sprijină reducerea şomajului prin asigurarea unei corelări clare între cerințele pentru practicarea 

unei ocupații și calificarea necesară pentru  accesul la locul de muncă; 

- RNCP ajută la  creșterea angajabilităţii tinerilor, persoanelor vârstnice, a categoriilor de persoane 

defavorizate şi a celor cu un nivel scăzut de calificare prin prezentarea de o manieră transparentă a 

corelației formare – ocupare, precum și a prezentării clare a calificărilor și a nivelului acestora. 

4. Impactul asupra mediului –  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații – Nu au fost identificate. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, 

pentru anul curent cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 



2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informaţii  - Nu au fost identificate.  

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: 

Nu au fost identificate. 

b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții: 

- În vederea implementării eficiente a prezentului act normativ, pentru a răspunde noilor cerințe, 

Autoritatea  Națională pentru Calificări 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. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ respectă recomandările europene în domeniu. 

 



3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelor 

normative la nivelul Uniunii Europene. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaţionale din care decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii - Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 6-a 

                               Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate : Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind consultarea comisiilor interministeriale permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.  Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

 

6. Alte informații - Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ. 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ  



În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi accesul la 

informaţiile de interes public, proiectul de act normativ a fost supus spre consultare (dezbatere 

publică) și prin publicarea lui pe site-ul instituţiei – www.edu.ro. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații - Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente  

Nu este cazul. 

2. Alte informații  - Nu au fost identificate. 

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

structurii Registrului Național al Calificărilor Profesionale. 
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