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Activitate: 
A5. Actualizarea Registrului Național al 

Calificărilor



Subactivități:

❑ 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 (prin atribuirea de
contracte de prestări servicii de elaborare/ revizuire SO – achiziție publică)

❑ 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.



Până în prezent au fost inițiate/ derulate 8 proceduri de achiziție publică care au vizat un număr de
514 ocupații în vederea elaborării/revizuirii SO, astfel:
❖Lot 1 - L4 – 202 ocupații
❖Lot 5 – 98 de ocupații
❖Lot 6 – 97 de ocupații
❖Lot 7 – 53 de ocupații
❖Lot 8 – 64 de ocupații (în derulare)

❑ Loturile de ocupații s-au constituit în baza propunerilor din piața muncii și a priorităților
identificate de către ANC în raport cu reglementările în vigoare.



➢ Procedurile de achiziție publică s-au finalizat prin încheierea de contracte de prestari servicii în
vederea elaborării/ revizuirii SO, astfel:

• Lot 1 + Lot 2 – 52 ocupații

• Lot 3 – 26 de ocupații 

• Lot 4 – 22 de ocupații

• Lot 5 – 18 de ocupații 

• Lot 6 – 68 de ocupații 

• Lot 7 – 18 de ocupații 

• Lot 8 – în procedură de evaluare (43 de oferte depuse din 64 de ocupații propuse)



➢ Până în prezent au fost aprobate 91 de standarde ocupaționale, din 187 contractate, 56 dintre
acestea revizuind versiuni inițiale, aprobate anterior intrării în vigoare a Cadrului național al
Calificărilor:

➢ În contextul contractării celor 43 SO (conform ofertelor aflate în evaluare în cadrul lotului 8),
pentru atingerea obiectivului de elaborare a celor 250 SO, respectiv de contractare/ elaborare a
21 de standarde ocupaționale, este necesară inițierea unei noi proceduri de achiziție publică sau
modificarea procedurii de lucru (prin angajarea directă de către ANC a experților/ specialiștilor
din piața muncii în calitate de autori și verificatori profesionali, în contextul noilor modificări
legislative, care permit inițierea elaborării SO și de o persoană fizică).



Prin Ordinul nr. 3048/123/2022 privind modificarea și completarea 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
s-a dispus:

A. Inițiatorul standardului ocupațional poate fi persoană juridică/ persoană fizică/ persoană fizică autorizată.
✓ Inițiatorul - persoană juridică/persoană fizică autorizată – îndeplinește cerințele metodologice din punct de

vedere al apartenenței la domeniul de activitate căruia îi aparține ocupația pentru care elaborează SO;
✓ Inițiatorul - persoana fizică –îndeplinește cerințele de pregătire/calificare în domeniul grupei de bază de care

aparține ocupația și experiența profesională recentă (implicarea/angajarea în activități profesionale specifice
domeniului în speță, pe o perioadă de 2 ani din ultimii 7 ani anterior datei la care se inițiază procesul de
elaborare a SO);

B. SO se revizuiește, de regulă, la fiecare 5 ani de la aprobare și la 10 ani de la aprobare se arhivează.
Următoareamodificare legislativă va dispune faptul că standardele care nu au fost revizuite vor fi arhivate.



Arhivarea standardelor ocupaționale (mai vechi de 10 ani de la data aprobării) se va realiza în baza unui proces de analiză,
derulat în prezent la nivelul ANC, care presupune următoarele etape:

❑ Analiza SO mai vechi de 10 ani, în raport cu data aprobării:
✓ Identificarea anului la care s-a elaborat/ aprobat SO;
✓ Identificarea corespondenței cu piațamuncii (corelarea cu ocupații prevăzute în Clasificarea Ocupațiilor din România);
✓ Identificarea cerințelor specifice de instruire/ exercitare a ocupației vizate de SO (inclusiv nivel de calificare, anterior intrării

în vigoare a Cadrului Național al Calificărilor);
✓ Identificarea nevoilor de formare la nivelul furnizorilor de formare profesională a adulților/ solicitări de autorizare /

autorizări (analiza va fi realizată în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale);
✓ Identificarea nevoii de ocupare (analiza va fi realizată în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale);

❑ SO pentru care nu s-au identificat informații/ date relevante, conform dimensiunilor analizate, vor face obiectul arhivării/
clasării, urmând a nu mai fi utilizate în procesele de autorizare a furnizorilor de educație și formare profesională.

❑ SO arhivate/ clasate vor rămâne la dispoziția publicului larg, doar pentru analiză și documentare, prin transferare/ postare pe
site-ul ANC, la secțiunea Standarde Ocupaționale Arhivate (Documentare).

❑ SO considerate, la finalul procesului de analiză, ca fiind conforme și actuale, vor putea fi în continuare utilizate în procesele
de autorizare, dar vor fi luate în considerare cu prioritate pentru revizuire, ANC urmând să asigure sprijin în acest sens.



ACTUALIZAREA ȘI GESTIONAREA RNCP

➢ În acord cu reglementările în vigoare, în baza SO aprobate au fost realizate demersurile specifice de aprobare
a calificărilor aferente, 26 dintre acestea fiind aprobate în vederea introducerii în RNCP, iar alte 12 fiind în
procedură de aprobare.

➢ 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 a se organiza întâlniri de
lucru cu experții sectoriali și reprezentanțiiMMSS pentru identificarea calificărilor care fac obiectul preluării și
introducerii în RNCP.

Motive care pot determina ca o calificare să nu fie preluată pentru introducere în RNCP:
- Calificarea nu are o ocupație corespondentă prevăzută în COR;
- Calificarea nu este descrisă prin SO/ SPP;
- Calificarea este descrisă/are la bază un standard ocupațional, care va face obiectul arhivării, conform

reglementărilor în vigoare;
- Calificarea a fost deja actualizată prin revizuirea SO aferent și introdusă în RNCP;
- Calificarea nu mai este de actualitate în raport cu cerințele piețeimuncii;
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