
 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului  nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului 

național al calificărilor 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale            

Context intern şi european 

În concordanță cu Recomandarea  Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea 

Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (2008/C 111/01), dar și  cu prevederile 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011 a fost înființată 

Autoritatea Națională pentru Calificări (denumită în continuare ANC) - organ de specialitate în coordonarea 

Ministerului Educației Naționale. 

ANC are ca principală misiune elaborarea, implementarea şi actualizarea Cadrului naţional al calificărilor şi 

Registrului naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor. 

ANC,  în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) al  Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, 

structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, este 

desemnată Punctul național de coordonare pentru Cadrul naţional al calificărilor (denumit în continuare CNC) 

cu Cadrul european al calificărilor (denumit în continuare CEC). 

Implementarea CNC permite clasificarea şi descrierea calificărilor obținute prin învăţământul secundar inferior, 

învăţământul profesional, liceal, postliceal, învăţământul superior, ucenicie, formarea profesională continuă, 

atât în contexte formale, cât şi în contexte informale și/sau nonformale,  în conformitate cu setul de criterii care 

corespund nivelurilor de învăţare şi formare profesională, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, a 

inserției pe piața europeană a muncii și a integrării sociale.  

CNC facilitează recunoaşterea, măsurarea şi relaţionarea tuturor rezultatelor învăţării dobândite în contexte 

diferite de învăţare şi asigură coerenţa calificărilor, a diplomelor, certificatelor și actelor de studii 

corespunzătoare acestora, emise de instituții acreditate conform legislației în vigoare. 

CNC asigură corespondența între sistemul național de calificări și CEC, prin corelarea în mod transparent a 

nivelurilor proprii de calificare cu cele stabilite la nivel european, în conformitate cu legislația și practicile 

naționale în vigoare. Recomandarea  Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind 

stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții invită statele membre să 

referențieze nivelurile lor de calificare la EQF. 

 

 



 

În prezent 

În România, în acest moment, este în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 918/2013  privind aprobarea Cadrului 

național al calificărilor, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, adoptată ca urmare a  

Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european 

al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, care  a creat un cadru de referință comun cuprinzând opt 

niveluri de calificare, exprimate ca rezultate ale învățării cu niveluri progresive de competență. Acestea servesc 

drept instrument de corespondență între diferite sisteme și niveluri de calificări.  

În acest an, Recomandarea menționată anterior a fost abrogată prin Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 

privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor 

pentru învățarea de-a lungul vieții (2017/C 189/03), obiectivele generale ale acesteia fiind de a contribui la 

modernizarea sistemelor de educație și de formare, precum și de a spori angajabilitatea, mobilitatea și 

integrarea socială a lucrătorilor și a cursanților. 

Potrivit noii Recomandări, descriptorii rezultatelor învățării s-au modificat și cuprind pe lângă cunoștințe și 

aptitudini și noțiunea de responsabilitate și autonomie, în conformitate cu prevederile Anexei II la 

Recomandarea menționată anterior. 

De asemenea, se recomandă statelor membre să utilizeze CEC pentru a corela cadrele sau sistemele naționale 

ale calificărilor și a compara toate tipurile și nivelurile calificărilor din Uniune care fac parte din cadrele sau 

sistemele naționale, în special prin corelarea propriilor niveluri ale calificărilor cu nivelurile CEC prevăzute în 

anexa II și prin utilizarea criteriilor prevăzute în anexa III și să revizuiască și să actualizeze, acolo unde este 

relevant, corelarea nivelurilor din cadrele sau sistemele naționale ale calificărilor cu nivelurile CEC prevăzute 

în anexa II, utilizând criteriile prevăzute în anexa III și ținând seama în mod corespunzător de contextul 

național. 

Totodată, potrivit aceleași Recomandări, ”Cadrele și sistemele naționale ale calificărilor variază în timp și de 

aceea corelarea cu CEC ar trebui să fie revizuită și actualizată ori de câte ori este relevant.” 

Astfel, având în vedere faptul că A.N.C. îndeplineşte rolul de Punct naţional de coordonare pentru Cadrul 

european al calificărilor (CEC), s-a inițiat prezentul proiect de act normativ pentru actualizarea și asigurarea  

unui cadru unitar la nivel național, corelat cu cel european. 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de act normativ: 

- va permite folosirea unei terminologii comune agreată la nivelul Uniuni Europene în vederea creării unui 

climat de muncă stabil, cu beneficii atât pentru angajaţi (forţa de muncă calificată) şi angajatori, cât şi pentru 

îndeplinirea obiectivelor asumate prin Strategia Europa 2020; 

-  va răspunde actualelor recomandări ale Comisiei Europene în privinţa  asigurării calităţii sistemului de 

educaţie şi formare profesională și permite identificarea, măsurarea, relaţionarea şi recunoaşterea tuturor 



 

rezultatelor învăţării dobândite în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.    

3. Alte informații – Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Modificarea CNC va produce efecte: 

- la nivelul sistemului național de educație, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, precum și la 

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

prevederilor CNC corelat cu Cadrul European al Calificărilor; 

-  asupra liberei circulații a persoanelor prin facilitarea recunoașterii în statele membre ale UE a calificărilor și 

competențelor dobândite în România în context formal, non formal sau informal. 

-  asupra pieței forței de muncă conducând, printre altele, la creșterea mobilității absolvenților și gradului de 

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

      1
1
. 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 

Modificarea CNC  va produce efecte benefice asupra mediului economic stabilind o corelaţie clară  între CNC 

cu CEC și va sprijini mobilitatea pe piața muncii din Europa atât trans-național cât și intra-național, prin 

simplificarea comparării calificărilor și o mai bună potrivire a cererii cu oferta.  

Pentru angajatori va fi mai ușor să interpreteze calificările aplicanților străini, mai ales în cazul certificatelor 

care vor conține referire la CEC. 

3. Impactul social  

- CNC structurat conform acestui proiect de act normativ  are impact benefic asupra mediului economic și 

social facilitând o mai bună pregătire profesională şi o mai bună inserţie pe piaţa muncii a tuturor categoriilor 

de absolvenţi, prin înţelegerea corelării dintre ocupații și nivelul de calificare corespunzător CNC și nivelul de 

referinţă al CEC; 

- CNC va facilita corelarea ofertei de formare cu cerințele angajatorilor, elevilor,  studenţilor şi a altor categorii 

de beneficiari ai formării profesionale interesați de obținerea unei calificări sau competențe în context formal, 

non formal sau informal. 

-  CNC va facilita recunoașterea și inserția muncitorilor români pe piața muncii, atât în România cât și în alte 

state europene. 

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, 



 

- 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 

      

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: 

-  Se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului  nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al 

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

 



 

calificărilor; 

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

- Ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea 

Corespondenţei dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi 

formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale 

Cadrului european al calificărilor (CEC), precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de 

calificare; 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normative 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 transpune Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al 

calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul 

vieții (2017/C 189/03). 

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 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului  nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al 

calificărilor. 
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