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A5.1. Revizuirea descrierilor calificărilor ce urmează a fi preluate din Nomenclatorul
Calificărilor Profesionale în vederea înregistrării în RNC

Principalele etape ale subactivității sunt:

1. Analiza calificărilor din Nomenclator și întocmirea fișelor descriptive ale calificărilor;

2. Elaborarea standardelor ocupaționale pentru 250 de calificări de nivel 1 – 6

A5.2 Înregistrarea tuturor calificărilor noi și revizuite în Registrul Național al
Calificărilor

Subactivitatea presupune înregistrarea în RNC a tuturor calificărilor din Nomenclatorul calificărilor
Profesionale analizate în cadrul subactivitații A5.1 și a calificărilor elaborate/revizuite în cadrul
aceleiași subactivitații.

Activitatea A5. Actualizarea Registrului Național al Calificărilor



Listele de ocupații cuprinse în loturile ce au făcut obiectul procedurilor de achiziție publică de servicii
de elaborare/ revizuire SO au vizat:

Ocupații cuprinse în lista ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de
nivel 1 - Anexă la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2495/2018;

Ocupații cuprinse în Lista specializărilor și perfecționărilor pentru care furnizorii de formare
profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu
certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare – Anexă la
Ordinul comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr.
1151/4115/2018 ;

Ocupații vizate cu prioritate de centrele de evaluare și certificare a competentelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale;

Ocupații propuse de piațamuncii, din diferite sectoare de activitate;

Propuneri de elaborare/ revizuire SO rezultate urmare a implementării activității A3.2 (analiză COR), cu
avizul comitetelor sectoriale;

Propuneri de revizuire SO în raport cu cerințele de autorizare a furnizorilor de formare profesională
(conform Registrelor – 2019-2020).

Activitatea A5. Elaborare Standarde Ocupaționale



Necesitatea elaborării/ revizuirii SO relevă și din faptul că la acest moment există în jur de
950 de SO în vigoare (dintre care doar 182 sunt elaborate/revizuite în acord cu CNC), în
raport cu cele aproximativ 4300 de ocupații încadrate în COR.

Până în prezent au fost inițiate/ derulate 6 proceduri de achiziție publică care au vizat un
număr de 397 de ocupații în vederea elaborării/revizuirii SO, astfel:

Lot 1 + Lot 2 – 102 ocupații

Lot 3 – 50 de ocupatii

Lot 4 – 50 de ocupatii

Lot 5 – 98 de ocupatii (în derulare)

Lot 6 – 97 de ocupatii (în derulare)

Activitatea A5. Elaborare Standarde Ocupaționale



oPentru 100 de ocupații din totalul celor cuprinse în L1 – L4, au fost încheiate contracte de
prestari servicii în vederea elaborării/ revizuirii SO:

Lot 1 + Lot 2 – 52 de ocupații

Lot 3 – 26 de ocupații

Lot 4 – 22 de ocupații

oPână la acest moment au fost aprobate 51 de standarde ocupaționale, 39 dintre acestea
revizuind versiuni inițiale, aprobate anterior intrării în vigoare a Cadrului național al
Calificărilor:

Lot 1 + Lot 2 – 32 de ocupații

Lot 3 – 11 ocupații

Lot 4 – 8 ocupații

Activitatea A5. Elaborare Standarde Ocupaționale



În vederea optimizării procesului de elaborare/ revizuirii SO partenerii de proiect au agreat inițierea
unui proiect de act normativ de modificare a Ordinului nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a
modelului de standard ocupaţional.

Modificările vizate:

Inițiatorul standardului ocupațional poate fi persoană juridică/persoană fizică/persoană fizică
autorizată.

Persoana fizică – îndeplinește cerințele de pregătire/calificare în domeniul de activitate căruia îi
aparţine ocupaţia şi experienţa profesională recentă (implicarea/angajarea în activităţi profesionale
specifice domeniului în speţă, pe o perioadă de 2 ani din ultimii 7 ani anterior datei la care a fost
inițiat procesul de elaborare a SO);

Verificatorul profesional - îndeplinește cerințele de pregătire/calificare în domeniul de activitate
căruia îi aparţine ocupaţia şi experienţa profesională recentă (implicarea/angajarea în activităţi
profesionale specifice domeniului în speţă pe o perioadă de 3 ani din ultimii 7 ani anterior datei la
care a efectuat verificarea profesională a documentaţiei aferente SO.)”

Activitatea A5. Actualizări legislative



În acord cu reglementările în vigoare, în baza SO aprobate au fost realizate demersurile
specifice de aprobare a calificărilor aferente, 4 dintre acestea fiind aprobate în vederea
introducerii în RNCP, iar alte 9 fiind în procedură de avizare.

De asemenea, s-a finalizat procesul de analiză a peste 700 de calificări cuprinse în
Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de
calificare, urmând ca în perioada următoare să se realizeze recrutarea experților sectoriali
în vederea organizării grupurilor de lucru pentru stabilirea preluării calificărilor în vederea
introducerii în RNCP.

În funcție de rezultatul procesului de consultare cu experții sectoriali, calificările ce urmează
a fi preluate vor fi introduse în RNCP, populat în prezent cu 204 calificări profesionale din
educație (EFP inițială), la care se adaugă și cele 27 de calificări aprobate în baza SO și
prevăzute pe Lista calificărilor profesionale aprobate provizoriu în vederea introducerii în
registrul național al calificărilor profesionale.

Activitatea A5. Actualizarea Registrului Național al Calificărilor
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