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În urma desfășurării activităților din cadrul Proiectului POCA „Creșterea 

capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare 

legislativă în domeniul calificărilor” Cod MySMIS: 129872 a rezultat 

următoarea serie de acte normative:



Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 661

din 05 iulie 2021.

Acest act normativ presupune o abordare integratoare între

recomandările și analizele europene în materie și contextul actual al

evaluării de competențe profesionale din România.

Astfel, demersul ANC de inițiere și aprobare al acestui ordin este unul

dintre pașii de ”restartare” a conceptului de evaluare, validare și

certificare de competențe profesionale în România și urmărește să

asigure sinergia sistemului, pornind de la indiscutabila ”simbioază”

competență – rezultatele învățării – certificare în condiții de asigurare a

calității.

I. ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI 

NR. 3888/2021 pentru aprobarea 

metodologiei privind criteriile şi

procedurile de evaluare şi certificare 

a evaluatorilor de competenţe

profesionale, a evaluatorilor de 

evaluatori şi a evaluatorilor externi 



Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 820, Partea I din

26.08.2021.

Până în prezent, în România exista un vid legislativ privind recunoașterea

calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal,

la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a

competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația

Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite

ale Americii și Republica Moldova.

Pentru remedierea acestei situații s-a promovat actul normativ mai sus

menționat prin care ANC este desemnată să preia sarcini în domeniul

recunoașterii calificărilor și acoperi vidul menționat anterior.

II. ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NR. 4492/2021

privind aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea 

calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, 

nonformal și informal, la furnizori de formare 

profesională autorizați/centre de evaluare a 

competențelor autorizate și/sau alte autorități 

competente din statele membre ale Uniunii Europene, 

Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, 

Statele Unite ale Americii și Republica Moldova



Ordinul a fost aprobat la nivelul Ministerului Educației urmând traseul

legislativ la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de

nivel 1-5 din Cadrul Național al Calificărilor are la bază prevederile

Recomandării 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).

Alocarea nivelelor de calificare CNC este esențială pentru a putea realiza

corespondența dintre clasificările naționale și cele internaționale.

III. ORDIN COMUN AL MINISTRULUI 

EDUCAȚIEI ȘI AL MINISTRULUI MUNCII ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE privind aprobarea 

metodologiei de alocare a nivelurilor de 

calificare pentru calificările de nivel 1-5 

din Cadrul Național al Calificărilor–în curs 



Hotărârea urmează traseul legislativ la nivelul Ministerului Educației.

Prin acest proiect de act normativ se introduce un sistem de alocare a

creditelor pentru educație și formare profesională pentru nivelurile de

calificare 1-5 conform Cadrului Național al Calificărilor.

Astfel, prin implementarea sistemului de credite transferabile se

îmbunătățește mobilitatea participanților la cursuri de pregătire

profesională, crește transparența sistemului de educație și formare

profesională a adulților și se facilitează și încurajează învățarea pe tot

parcursul vieții.

IV. HOTĂRÂRE A GUVERNULUI

pentru aprobarea Metodologiei de 

acordare a creditelor transferabile 

pentru formarea profesională 

continuă a adulților- în curs 



Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806

din 23.08.2021.

Prin acest proiect de act normativ se acordă posibilitatea semnării actelor

de studii de către decan/directorul structurii organizatoare a programului

postuniversitar din cadrul universității.

V. ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI 

NR.4594/2021 privind modificarea 

Metodologiei-cadru de organizare

și înregistrare a programelor postuniversitare

de către instituțiile de învățământ superior, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației 

naționale, interimar, nr. 4.750/2019







Ordinul mai sus menționat urmează circuitul legislativ la nivelul

Ministerului Educației.

Prin acest proiect de act normativ se vor diversifica posibilitățile de

modificare/actualizare/revizuire a standardelor ocupaționale la nivelul

necesar cerințelor actuale ale pieței muncii. Astfel, se va acorda

posibilitatea persoanelor fizice sau PFA de a participa la inițierea acestor

standarde.

IV. ORDIN COMUN AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI 

AL MINISTRULUI MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

privind modificarea Metodologiei de elaborare, 

validare, aprobare și gestionare a standardelor 

ocupaționale și a modelului de standard 

ocupațional aprobată prin Ordinul comun al 

ministrului educației naționale și al ministrului 

muncii și justiției sociale nr. 3712/1721/2018-

in curs 



MULȚUMESC!
C.J. Cristi Cosmin BĂȚARU

PROIECT POCA 129872 // Creșterea capacității 

administrative a  ANC și MMJS prin sistematizare și 

simplificare legislativă în domeniul calificărilor
proiectpoca129872@anc.edu.ro

http://poca.anc.edu.ro/


