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DESPRE PROIECT

Proiect implementat în parteneriat de către Autoritatea Națională pentru Calificări și 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Perioada de implementare:  ianuarie 2020 – ianuarie 2023

Buget: 17.024.835,25 lei, din care valoare cofinanțării UE 16.542.307,39 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020



Obiectivul proiectului

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta și implementa

standarde pentru creșterea calității educației și formării

profesionale în Romania prin eficientizarea fondului de

reglementare pentru definirea calificărilor și prin armonizarea

legislației care vizează sistemul național de calificări.

2 direcții de acțiune

Sistematizarea și simplificarea fondului
legislativ existent în domeniul calificărilor

Completarea fondului legislativ existent
în domeniul calificărilor



Rezultate și activități
R1: Reglementări revizuite pentru simplificarea și completarea legislației existente privind sistemul național al
calificărilor

A3 – Revizuirea și completarea cadrului de reglementare privind sistemul național de calificări

 A3.1 – Analiza privind evolutia pietei muncii din perspectiva competentelor si calificarilor la nivelul tuturor sectoarelor
economice, pentru orizontul 2025-2030 - finalizata

 A3.2 – Elaborarea metodologiei privind alocarea nivelurilor de calificare pentru calificarile de nivel 1-5 din CNC - finalizata

 A3.3 – Analiza privind necesarul de calificări pentru nivelurile 3-7 CNC din perspectiva angajabilității - finalizata

 A3.4 –Elaborarea unei propuneri de reglementare privind tipurile de standard necesare în sistemul de educație și formare
profesională din România - finalizata

 A3.5 – corelarea nivelurilor de calificare 6 și 7 cu ocupațiile corespondente din COR - finalizata

 A3.6 – Elaborarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea programelor de studii pe bază de rezultatele învățării - finalizata

 A3.7 – Elaborarea cadrului metodologic privind utilizarea creditelor transferabile - finalizata

 A3.8 - Elaborarea ghidului privind organizarea programelor de educație postuniversitara – in etapa de diseminare



Rezultate și activități

R2: Instrument standardizat de evaluare pentru calificări în vederea creșterii calității procesului de evaluare a
competențelor profesionale

A4 – Standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cel 
formal – in derulare (finalizare dec 2022)

R3: Registru național al calificărilor actualizat și corelat cu COR și CNC, operațional și funcțional

A5 – Actualizarea Registrului Național al Calificărilor
A5.1 - Revizuirea descrierilor calificărilor ce urmează a fi preluate din Nomenclatorul Calificărilor
Profesionale în vederea înregistrarii în RNC – in derulare
A5.2 - Înregistrarea tuturor calificărilor noi și revizuite în Registrul Național al Calificărilor – in derulare



Rezultate și activități

R4: Personal din ANC șiMMJS instruit în domeniul ce face obiectul proiectului

A6 - Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului ANC și MMPS 
A6.1 - Formarea personalului ANC și MMJS în vederea îmbunătățirii calității reglementărilor privind
sistemul național al calificărilor - finalizat
A6.2 - - Formarea personalului ANC și MMJS pentru dezvoltarea competențelor de comunicare 
transparentă și eficientă cu stakeholderii – in derulare

Activități transversale

A1 – Management
A2 – Informare și publicitate
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